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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
   تفسير ابن كثيرالمصباح المنير في تهذيب

  )١(الفاتحة سورة 

رحول التفسير والمفس  

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  :ابن كثيرترجمة 

  .. أما بعدأجمعين، وصحبه ه األمين، وعلى آله والصالة والسالم على رسول رب العالمين،الحمد هللا

المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن ( والمسمى بـعن الكتاب الذي بين أيديناة  خالصة مختصر أوالًهذهف
المصباح  أصل كتاب، والمصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثيرالكتاب هو ه، فمؤلف في ترجمة و،)كثير
مة الدين، إمام من أئوف ومعر  مشهورمؤلفهو –رحمه اهللا- للحافظ ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم هوالمنير

  . والتفسير وفي جملة العلوم والحديثالفقهكانت له اإلمامة في عصره في 

  :هاسم

صروي هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الب-ثم الدمشقي؛ ألنه -صرىنسبةً إلى ب 
  .انتقل إليها بعد ذلك في صغره

  : ونشأتهمولده

  سنة إحدى وسبعمائة للهجرة، وكان أبوه خطيب قريٍة، مات، وذلكبصرى وهي قريةٌ من أعمال ،جدلِمب ولد

في مبدأ أمره، ثم انتقل إلى دمشق الشام رباه أخوه الشيخ عبد الوهاب، وعلمه ف في الرابعة من عمره، وهو
  .سنة سٍت وسبعمائة في الخامسة من عمره

  :شيوخه

 والحافظ الذهبي، وكان شديد ،-رحمه اهللا- يمية ابن تاٍإلسالم الحافظ المزي، وشيخ :من أشهر شيوخه
  .، ثم تزوج ابنته-رحمه اهللا-االلتصاق بالحافظ المزي 

  :مؤلفاته

سمى وله كتاب كبير معروف في التاريخ، وهو الم،  هذا التفسيرهاأجلِّمشهورة من و كثيرة مؤلفات ابن كثير
  ."البداية والنهاية ":بكتاب

  : رحمه اهللاوفاته

  .دمشق سنة أربٍع وسبعين وسبعمائة بعد ما عمي بصره ب-ه اهللارحم-كانت وفاته 

  :المصباح المنير كتاب حول
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والذي أشرف عليه هو الشيخ صفي الدين، أو صفي الرحمن الذين اختصروا هذا التفسير هم جمع، 
ة الجامع المباركفوري، وهو من مشايخ أهل الحديث من أهل الهند، وهو موجود في المدينة النبوية في

  . منه إسناد من طريق الشوكاني بكل ما رواه الشوكاني من كتب التفسير والحديث وغيره، ولدي)١(اإلسالمية

، ومشوا عليها، وطبقوها إلى حٍد كبير،  يتعلق بطريقة هذا المختصر، فهي طريقةٌ وصفوها في أولهأما ما
 عرفت ذلك، - األصل-رحمه اهللا-ابن كثير إذا قارنت بين هذا التفسير، وبين تفسير فويعرف ذلك بالمقارنة، 

ونستطيع أن نقول بكل  من أجل مختصرات هذا التفسير ومن أحسنها ومن أنفعها، فهذا يمكن أن نقول بأنه
ما ال حاجة له وبعض ن من قرأ هذا الكتاب فقد قرأ ابن كثير، وإنما حذفوا منه الروايات الضعيفة، إ :اطمئنان

  . وأما عبارة ابن كثير فقد أبقوها كما هي تقريباً-وهي قليلة أصالً-لية أيضاً كالروايات اإلسرائي

ومن مختصراته أيضاً عمدة التفسير وهو قريب الشبه جداً بهذا المختصر، حتى إنك ال تكاد تجد فرقاً بين 
  .  الكتابين من حيث الجملة، وإن وجدت بعض الفروق فهي قليلة غير مؤثرة

 إال أن هو أهٌل الختصار هذا الكتابو -رحمه اهللا- الشيخ أحمد شاكرر وممن اختصر تفسير ابن كثي
  :عن مختصر أحمد شاكر بأمرينالمصباح المنير يتميز 

  .آليات واألحاديث مضبوطةً مشكولةاهنا جعلوا هو أنهم : األمر األول

ي بقوا إال الرواية التالمكررة في المعنى الواحد، فلم يالصحيحة أنهم استغنوا عن الروايات : واألمر الثاني
كأن تكون تفيد معنى جديداًحتاج إليهاي .  

  تلكبعضبل إن هما أفضل هذه المختصرات جميعاً،  المختصر مع مختصر أحمد شاكرعلى كل حال هذا و

    مجردوليس فناالختصار  أن  وغيرهطالب العلم علمليقتنى إطالقاً، وت ال يصلح أن  األخرىالمختصرات

  .لمبالق شطبٍٍ

  :منهج ابن كثير في التفسير

ن إ :فنقوللى سبيل اإلجمال ذكره عيمكن أن ن  في التفسير-رحمه اهللا-ما يتعلق بمنهج الحافظ ابن كثير إن 
 من التوجيه قدر صالح تفسير الحافظ ابن كثير يعد من كتب التفسير بالمأثور من حيث الجملة، ويوجد فيه

ن تفسير الحافظ إ: ، ولهذا لو قال قائلمما يتعلق باالجتهاد والنظر والرأيوالتعليل والترجيح، وبيان المعاني 
ابن كثير يجمع بين الدراية والرواية، وبين التفسير بالمأثور والتفسير بالنظر واالجتهاد والرأي، لما كان ذلك 

  .بعيداً عن مطابقة الواقع، فهذا التفسير هو كذلك

 كتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير عبد الرزاق الصنعاني، وأمثال هذه يماًكانت التفاسير التي تذكر الروايات قد
ردها سرداً من غير تورد الروايات فقط، تس  كانت- السيوطي في الدر المنثورساروعلى طريقتها - التفاسير
  .روايٍة وال معنىوال بيان وجه ترجيح، 

يرجح ويعلل، ويبين من المعاني ما يتعلق  فصار -رحمه اهللا-إلى أن جاء كبير المفسرين ابن جرير الطبري 
  .بالتصريف واللغة وما إلى ذلك، فصار تفسيره جامعاً بين هذا وهذا

                                     

  .هـ١٤٢٧لهند يوم الجمعة العاشر من شهر ذي القعدة سنة  في ا-رحمه اهللا– توفي المباركفوري - 1
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  ينبغي أن يعلم أنلكنهذا وهذا،  هذه الطريقة، فجمع بين  من واستفاد-رحمه اهللا-وجاء الحافظ ابن كثير 

، وليس بتهذيب -رحمه اهللا-بن جرير الطبري ليس مولداً من تفسير ا مستقل و تفسير البن كثيرالتفسيركتاب 
 وقصد تأليفه من غير ارتباط بكتاٍب آخر يكون أصالً -رحمه اهللا– أنشأه الحافظ ابن كثير، بل وال مختصٍر له

هذا غير ف جرير،له، خالفاً لما يظنه بعض الناس من أن هذا التفسير يعتبر تهذيباً، أو اختصاراً لتفسير ابن 
  .ال يقول هذا من عرف الكتابينو صحيح إطالقاً،

  :مقدمةال

قال الشيخ اإلمام األوحد البارع الحافظ المتقي عماد الدين أبو ،  وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا،الحمد هللا"
الحمد " :- تعالى ورضي عنهرحمه اهللا-الفداء إسماعيل بن أبي الخطيب أبي حفص عمر بن كثيٍر الشافعي 

سورة ) ٣-١([ }ِلِك يوِم الديِنام* الرحمِن الرِحيِم* الْحمد للِّه رب الْعالَِمين{: لحمد فقالهللا الذي افتتح كتابه با
الْحمد ِللِّه الَِّذي خَلَقَ السماواِت واَألرض وجعَل الظُّلُماِت والنُّور {: وافتتح خلقه بالحمد فقال تعالى، ]الفاتحة

الَِّذين ثُمِدلُونعِهم يبواْ ِبرذكر مآل أهل الجنة وأهل ما واختتمه بالحمد فقال بعد ، ]سورة األنعام) ١([ } كَفَر
رب وتَرى الْملَاِئكَةَ حافِّين ِمن حوِل الْعرِش يسبحون ِبحمِد ربِهم وقُِضي بينَهم ِبالْحقِّ وِقيَل الْحمد ِللَِّه {: النار

الَِمينسورة الزمر) ٧٥([ }الْع[".  

لكن ،  في التفسير األمرق على ما يحتاج إلى تعليق، وهكذاعلَّ المقدمة، لكن ي االشتغال بشرحليس من شأننا
أن ترتيب السور  القول بهذا بناء على "}الحمد هللا رب العالمين{ :فقال الذي افتتح كتابه بالحمد: "هنا في قوله
  .ي، وهذا القول ال شك أنه مرجوحأمر توقيف

 فمعنى ذلك أن القرآن لم يفتتح بالحمد، ولكنه شيء ارتضاه الصحابة اًنه ليس توقيفيإ: على كل حال إذا قلناو
 }اقْرْأ ِباسِم ربك الَِّذي خَلَقَ{ :أول ما نزل  بل، فسورة الحمد ليست هي أول ما نزل قطعاً،-مرضي اهللا عنه-

  عند، وليست سورة الحمد أيضاً هي أول ما افتتح به القرآن من حيث الترتيب الذي جاء من]علقسورة ال) ١([

 رتيب اآليات في السورة الواحدة، إنما هو ت-تبارك وتعالى- الترتيب الذي رتبه اهللا ما، وإن-عز وجل-اهللا 

 من  نؤلف القرآن-سلمصلى اهللا عليه و-كنا عند رسول اهللا  ":-رضي اهللا عنه– زيد بن ثابتكما قال 
  . ترتيب اآلياتيعني: )٢("الرقاع

رضي -ن الصحابة إ :-رحمه اهللا- هو قول اإلمام مالك -واهللا أعلم-وأما ترتيب السور فأحسن ما قيل فيه 
  . في قراءته-صلى اهللا عليه وسلم- راعوا فيه ما رأوا من غالب حال النبي -ماهللا تعالى عنه

) ٧٠([ } اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا هو لَه الْحمد ِفي الُْأولَى والْآِخرِة ولَه الْحكْم وِإلَيِه تُرجعونوهو{: ولهذا قال تعالى"

 هو المحمود في ذلك ، في جميع ما خلق وما هو خالق: أي،فله الحمد في األولى واآلخرة، ]سورة القصص
.  وملء ما شئت من شيء بعد، وملء األرض،ملء السموات ، اللهم ربنا لك الحمد: كما يقول المصلي،كله

سورة ) ١٦٥([ }مبشِِّرين ومنِذِرين ِلَئالَّ يكُون ِللنَّاِس علَى اللِّه حجةٌ بعد الرسِل{والحمد هللا الذي أرسل رسله 

                                     

، وابن حبان )١٨٤ص  / ٥ج ) (٢١٦٤٧(، وأحمد )٧٣٤ص  / ٥ج ) (٣٩٥٤ (واليمن الشام فضل في:  باب–المناقب :  أخرجه الترمذي في كتاب- 2
 ٤ج ) (١٩٤٤٨(، وابن أبي شيبة )١٥٨ص  / ٥ج ) (٤٩٣٣(، والطبراني في الكبير )٢٤٩ص  / ٢ج ) (٢٩٠٠(، والحاكم )٣٢٠ص  / ١ج ) (١١٤(

  ).٣٠٩٩(، وصححه األلباني في صحيح الترمذي )٢١٨ص / 
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يع خلقه من اإلنس  أرسله إلى جم، الهادي ألوضح السبل،وختمهم بالنبي األمي العربي المكي ،]النساء
قُْل يا َأيها النَّاس ِإنِّي رسوُل اللِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي { : كما قال تعالى،والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة

لنَِّبي اُألمي الَِّذي يْؤِمن ِباللِّه لَه ملْك السماواِت واَألرِض ال ِإلَه ِإالَّ هو يحِيي ويِميتُ فَآِمنُواْ ِباللِّه ورسوِلِه ا
ونتَدتَه لَّكُملَع وهاتَِّبعاِتِه وكَِلملَغَ{ :وقال تعالى، ]سورة األعراف) ١٥٨([} ون بمكُم ِبِه وسورة ) ١٩([ }ُألنِذر

 :لهذا قال تعالى و، فهو نذير له،فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجان ،]األنعام

}اِب فَالنَّارزاَألح ِبِه ِمن كْفُرن يموهِعدوفمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده  ،]سورة هود) ١٧([ } م
) ٤٤([} فَذَرِني ومن يكَذِّب ِبهذَا الْحِديِث سنَستَدِرجهم من حيثُ لَا يعلَمون{:  كما قال تعالى،بنص اهللا تعالى

 يعني :قال مجاهد ،)٣())بعثت إلى األحمر واألسود((: -صلى اهللا عليه وسلم-وقال رسول اهللا  ،]سورة القلم
  .اإلنس والجن

 لهم عن اهللا تعالى ما  مبلغاً، رسول اهللا إلى جميع الثقلين اإلنس والجن-صلوات اهللا وسالمه عليه-فهو 
 }ا يْأِتيِه الْباِطُل ِمن بيِن يديِه ولَا ِمن خَلِْفِه تَنِزيٌل من حِكيٍم حِميٍدلَ{ الذي ،أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز

  .]سورة فصلت) ٤٢([

َأفَالَ يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان ِمن ِعنِد {:  فقال تعالى،وقد أعلمهم فيه عن اهللا تعالى أنه ندبهم إلى فهمه
دجِر اللِّه لَواغَياِتِه { : وقال تعالى،]سورة النساء) ٨٢([ }واْ ِفيِه اخِْتالَفًا كَِثيروا آيربدلِّي كاربم كِإلَي لْنَاهَأنز ِكتَاب

) ٢٤([ }الُهاَأفَلَا يتَدبرون الْقُرآن َأم علَى قُلُوٍب َأقْفَ{: وقال تعالى ،]سورة ص) ٢٩([ }وِليتَذَكَّر ُأولُوا الَْألْباِب

  .]سورة محمد

 كما ،م ذلك وتعليمه وتعلّ، وطلبه من مظانه،فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كالم اهللا وتفسير ذلك
راء ظُهوِرِهم وِإذَ َأخَذَ اللّه ِميثَاقَ الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب لَتُبينُنَّه ِللنَّاِس والَ تَكْتُمونَه فَنَبذُوه و{: قال تعالى

ونشْتَرا يم ناً قَِليالً فَِبْئساْ ِبِه ثَمواشْتَرِد {: وقال تعالى، ]سورة آل عمران) ١٨٧([ }وهِبع ونشْتَري الَِّذين ِإن
 مهكَلِّمالَ يِة وِفي اآلِخر مالَ خَالَقَ لَه لَِئكنًا قَِليالً ُأوثَم اِنِهممَأيالَ اللِّه وِة وامالِْقي موي ِهمِإلَي نظُرالَ يو اللّه

َأِليم ذَابع ملَهو كِّيِهمزسورة آل عمران) ٧٧([ }ي[.  

 ، وإقبالهم على الدنيا وجمعها، إليهم المنزلفذم اهللا تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب اهللا
  .اهللاواشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب 

 وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب اهللا المنزل ،فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم اهللا تعالى به
َألَم يْأِن ِللَِّذين آمنُوا َأن تَخْشَع قُلُوبهم ِلِذكِْر اللَِّه وما نَزَل ِمن { :قال اهللا تعالى، إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه

اعلَموا *  ولَا يكُونُوا كَالَِّذين ُأوتُوا الِْكتَاب ِمن قَبُل فَطَاَل علَيِهم الَْأمد فَقَستْ قُلُوبهم وكَِثير منْهم فَاِسقُونالْحقِّ
ِقلُونتَع لَّكُماِت لَعالْآي نَّا لَكُميب ا قَدِتهوم دعب ضِيي الَْأرحي اللَّه ففي ذكره تعالى ،]سورة الحديد) ١٧-١٦([ }َأن 

لهذه اآلية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي األرض بعد موتها كذلك يلين القلوب باإليمان 

                                     

، والطبراني في )٣٧٥ص  / ١٤ج ) (٦٤٦٢(، وابن حبان )٢٩٥ص  / ٢ج ) (٢٤٦٧(، والدارمي )٣٠٤ص  / ٣ج  ) (١٤٣٠٣( أخرجه أحمد    - 3
، وإسناده صحيح كما قال األلباني في صحيح الترغيب )٣٠٣ص  / ٦ج ) (٣١٦٤٣(، وابن أبي شيبة في مصنفه )٢٥٧ص  / ٧ج ) (٧٤٣٩(األوسط 

 ).٣١٧ص  / ١ج (والترهيب 
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      ."ول أن يفعل بنا هذا إنه جواد كريمئالمسو واهللا المؤمل ،والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي

  .جلية القلبت، وفهم معاني القرآن:  هما والتأثر به القرآناالتعاظ بمواعظ عليهماذين يقوم لالالركنين إن 

 ثم ،}َألَم يْأِن ِللَِّذين آمنُوا َأن تَخْشَع قُلُوبهم ِلِذكِْر اللَِّه وما نَزَل ِمن الْحقِّ{: -تبارك وتعالى-وهنا في قوله 
 فيه إشارةٌ إلى هذا المعنى، بمعنى أن تدبر القرآن وفهم :} الَْأرض بعد موِتهااعلَموا َأن اللَّه يحِيي{: قال بعده

معانيه يحصل به المقصود من التأثر واالتعاظ، وحياة القلب، وما أشبه ذلك مما هو مقصود للمسلم حينما يقرأ 
أيضاً  وومن أجل أن يؤجريه، هذا القرآن من أجل العمل بما فيه، وفهم معانفإنه يقرأ ، -عز وجل-كتاب اهللا 

  .من أجل أن نؤجر ومن أجل البركةمن أجل أن يتعظ بمواعظه، ولألسف نحن نقرأ 

 .  " أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن:فالجواب ؟ فما أحسن طرق التفسير:فإن قال قائل"

تفسير في هذه المقدمة عامته من ما يتصل بأصول ال الذي سيذكره فيما يتعلق بطرق التفسير، وهذا الكالم
  ."مقدمة في أصول التفسير": تسمى في الرسالة التي -رحمه اهللا-كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية 

يفسر فيعني أصح طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن،  :"جمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخرفما ُأ"
جتهاد، بحيث  فإن ذلك يدخله اال؛حيث اآلحاد واألفرادجنس الطريقة، ال من  القرآن بالقرآن يعني من حيث

 إن:  فأخطأ، ومن هنا نقوله وليس بينهما ارتباط، ولكن وقع ذلك في ذهنبين آيتينإن المفسر ربما ربط 

وال يعني هذا أن كل من فسر القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالقرآن هو أفضل طرق التفسير من حيث الجنس، 
 المفسر، من  إطالقاً، وإنما هنا وقع اجتهاد،سيره يجب أن يوقف عندهوأن تف أنه مصيب، في المثال المعين

  .ينبغي أن نفرق في هذافقد يصيب وقد يخطئ، ف

ِصراطَ الَِّذين * اهِدنَا الصراطَ المستَِقيم{ :آن بالقرآن منه ما هو ظاهر واضح كتفسيرولهذا فإن تفسير القر
لَيِهممتَ ع{: ، مع قوله]سورة الفاتحة) ٧ - ٦([ }َأنع يِقيندالصو ينالنَِّبي نِهم ملَيع اللّه مَأنْع الَِّذين عم لَِئكفَُأو

  .]سورة النساء) ٦٩([ }ِئك رِفيقًاوالشُّهداء والصاِلِحين وحسن ُأولَ

يعني فيه احتمال ولكنه ال يقطع به، فليس تفسير ،  بين ذلكومنه ما يكون بعيداً غاية البعد، ومنه ما يكون
  .القرآن بالقرآن على مرتبٍة واحدة من حيث األفراد والتطبيقات

ِإنَّا َأنزلْنَا ِإلَيك الِْكتَاب {: قال اهللا تعالى،  فإنها شارحة للقرآن وموضحة له،فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة"
وما {: وقال تعالى، ]سورة النساء) ١٠٥([ }ِبما َأراك اللّه والَ تَكُن لِّلْخَآِئِنين خَِصيماِبالْحقِّ ِلتَحكُم بين النَّاِس 

ْؤِمنُونٍم يةً لِّقَومحرى ودهالَِّذي اخْتَلَفُواْ ِفيِه و ملَه نيِإالَّ ِلتُب الِْكتَاب كلَيلْنَا عوقال ]سورة النحل) ٦٤([} َأنز ،
  .]سورة النحل) ٤٤([ } ِإلَيك الذِّكْر ِلتُبين ِللنَّاِس ما نُزَل ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتَفَكَّرونوَأنزلْنَا{: تعالى

 ،يعني السنة ،)٤())ومثله معهقرآن أال إني أوتيت ال((: -صلى اهللا عليه وسلم-ولهذا قال رسول اهللا 
وهكذا يقال في تفسير  "زل القرآن إال أنها ال تتلى كما يتلى القرآن تنزل عليه بالوحي كما ينوالسنة أيضاً

اجتهاد  بالسنة، فهو على قسمين من هذه الحيثية، بمعنى أن من تفسير القرآن بالسنة ما يدخل فيه القرآن
صلى - لم يقصد به النبي -صلى اهللا عليه وسلم-المفسر، وذلك أن يربط بين اآلية وبين حديٍث لرسول اهللا 

                                     

ج ) (١٧٢١٣(، وأحمد ))القرآن((: بدل)) الكتاب((: ، بلفظ)٦١٠ص  / ٢ج ) (٤٦٠٤(في لزوم السنة :  باب–السنة :  أخرجه أبو داود في كتاب-  4
 ).١٦٣(ني في المشكاة برقم ، واللفظ له، وصححه األلبا)١٣٠ص  / ٤
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 تفسير اآلية، ولم يذكرها أصالً، فمثل هذا قد يخطئ فيه المفسر وقد يصيب، وهو أيضاً على -اهللا عليه وسلم
  .هذه المراتب الثالثة التي ذكرتها

أنه سئل عنها، وإما  تعرض لآلية، إما ذكرها، وإما -صلى اهللا عليه وسلم-ما يكون النبي : ومن هذا النوع
ا صح إسناده فإنه ال يطلب غيره وال يجوز ن لهم المعنى، أو غير ذلك، فهذا إذأن أصحابه اختلفوا فيها، فبي

وما ينِطقُ عِن {:  قال تعالى كما-عز وجل- أعلم الناس بكتاب اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-تعديه، فالنبي 
  .]سورة النجم) ٤ - ٣([ }ِإن هو ِإلَّا وحي يوحى* الْهوى

إذا لم نجد التفسير في القرآن وال في و ، فإن لم تجده فمن السنة،سير القرآن منهوالغرض أنك تطلب تف"
 لما شاهدوا من القرائن واألحوال التي اختصوا ؛ فإنهم أدرى بذلك،السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة

 كاألئمة األربعة  ال سيما علماؤهم وكبراؤهم، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح،بها
  .-مرضي اهللا عنه- وعبد اهللا بن مسعود ، واألئمة المهتدين المهديين،الخلفاء الراشدين

والذي ال إله غيره ما نزلت آية من ": قال -ابن مسعوديعني -عن عبد اهللا بن جرير  اإلمام أبو جعفرروى 
 .)٥("لم بكتاب اهللا مني تناله المطايا ألتيته أعاً ولو أعلم أحد،كتاب اهللا إال وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت

ببركة ؛ وترجمان القرآن-صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا ومنهم الحبر البحر عبد اهللا بن عباس ابن عم 
  .)٦())اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل((:  حيث قال، له-صلى اهللا عليه وسلم-دعاء رسول اهللا 

 ه وهذا إسناد"عم ترجمان القرآن ابن عباسِن": قال -يعني ابن مسعود- عبد اهللاعن ابن جرير وروى 

  .صحيح

ر بعده عبد اهللا بن  وعم، في سنة اثنتين وثالثين على الصحيح-رضي اهللا عنه-وقد مات ابن مسعود 
  . فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود، وثالثين سنةعباس ستاً

 فخطب الناس فقرأ في خطبته ، اهللا بن عباس على الموسم عبدعليتخلف اس ":وقال األعمش عن أبي وائل
     ". لو سمعته الروم والترك والديلم ألسلموا ففسرها تفسيراً-سورة النور: وفي رواية- سورة البقرة

 نها ليست بحجة هكذا بإطالق، وإنماإ: نها حجة بإطالق، وال نقولإ: على كل حال تفاسير الصحابة ال نقول

 إذا صح -مرضي اهللا تعالى عنه-هذه التفاسير المنقولة عن الصحابة ، ف على أنواعتفاسير الصحابة: يقال
 على -مرضي اهللا تعالى عنه-إذا أجمع الصحابة : في أحواٍل متعددة، منهاإسنادها تارةً تكون حجة، وذلك 

  .مخالفته وأالخروج عنه أمٍر فإن هذا اإلجماع ال يجوز 

 مما ال يتصل بالرأي، وال يتعلق باالجتهاد، وال مدخل لذلك فيه بحاٍل من ان تفسير هذا الصحابي إذا ك:ومنها
 ؛الكالم في أسباب النزولمثل وذلك األحوال، ولم يعرف باألخذ عن بني إسرائيل، فمثل هذا يكون حجة، 

وكذلك فيما إذا قال كم الرفع، الغيبية، فهذا يكون له حفإنها ال تقال من جهة الرأي، كذلك اإلخبار عن األمور 
  .جوز مخالفتهت ال ة فإنه في هذه الحال من الصحابةعلم له مخالفولم يقوالً 

                                     

 )٣٤٣ص  / ٥ج ) (١٩٦٩(، والبزار في المسند )٧٣ص  / ٩ج ) (٨٤٢٩( أخرجه الطبراني في الكبير -  5

، )٢٦٣ص  / ١٠ج ) (١٠٦١٤(، والطبراني في الكبير  )٥٣١ص   / ١٥ج  ) (٧٠٥٥(، وابن حبان    )٢٦٦ص   / ١ج  ) (٢٣٩٧( أخرجه أحمد    -  6
  ).٢٥٨٩(، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم )٣٨٣ص  / ٦ج ) (٣٢٢٢٣(، وابن أبي شيبة )١١٢ص  / ٢ج ) (١٤٢٢(وفي األوسط 
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ال يخالف، سواء كان مستنده في ذلك اللغة، أو ما فهمه هذه ثالث حاالت يوقف فيها عند تفسير الصحابي و
  .من بعض األدلة فإنه ال يتعدى

فبهذه الحال ال يكون قول  في تفسير اآلية، -مرضي اهللا عنه-حابة  وهي أن يختلف الص:الحالة األخرى
  .عتقد رجحانه، يعني يرجح بينها باألدلة نتخير من أقوالهم ما يةهذه الحالفي ف الواحد منهم حجة على اآلخر،

يه غير حجة، وإنما ف : حجة مطلقاً، وال تقل: تقل فال؟ حجة أو غير حجة إذا سئلت هل تفسير الصحابي:نإذ
  . المذكورتفصيلال

"ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السبن مسعود ا، ي الكبير في تفسيره عن هذين الرجليند
عامة إن لألسف طبعاً  "ولكن في بعض األحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب، وابن عباس

ال تصح، ال يصح من هذا الكم الهائل المنتشر في كتب  -رضي اهللا تعالى عنه-المرويات عن ابن عباس 
 ال يصح  ال تكاد تفتح صفحة من كتب التفسير بالمأثور إال وتجد فيها مرويات عن ابن عباس الذيالتفسير

  .منه إال القليل جداً

لنظر بغض ا، وتفسير ثالثة كتب ال أصل لها، وذكر منها الإن:  قال-رحمه اهللا– اإلمام أحمدفعلى كل حال 
 بها العناية عتن لكن ال شك أن الرواية في التفسير دخلها الكثير، ولم ي-رحمه اهللا– له عن توجيه هذه الكلمة

الحديث، ولذلك إذا أردت أن تطبق شروط المحدثين على جميع المرويات التي في التفسير التي حظي بها 
صلى اهللا -الموجود من الروايات الكثيرة عن النبي  ة لهذا الكمفإنك في النهاية لن تخرج إال بالقليل بالنسب

  . والصحابة وعن التابعين-عليه وسلم

صلى اهللا -التي أباحها رسول اهللا ولكن في بعض األحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب "
 علي متعمداً ومن كذب ، وحدثوا عن بني إسرائيل وال حرج،بلغوا عني ولو آية(( : حيث قال،-عليه وسلم

رضي -ولهذا كان عبد اهللا بن عمرو ، عن عبد اهللا بن عمرو  رواه البخاري،)٧())فليتبوأ مقعده من النار
 فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا ، قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب-مااهللا عنه

 فإنها على ثالثة ؛عتضادالستشهاد ال ل لالولكن هذه األحاديث اإلسرائيلية تذكر، الحديث من اإلذن في ذلك
نحن ال فنعم، تذكر لالستئناس بها فقط ال لالعتضاد، بمعنى أنه ال يعتمد عليها، وال يفسر بها القرآن،  "أقسام

 بهذه الروايات التي ال يعرف لها إسناد أصالً، وال يمكن هنفسر القرآن باألحاديث الضعيفة، فكيف نفسر
 فحسب، وأما هذه التي في كتبهم، والتي تنقل -صلى اهللا عليه وسلم-إال ما ذكره النبي  ؟الوقوف على صحتها

عنهم عن كعب األحبار، أو غيره، فإن هذه ال يمكن أن يعرف أنها صحيحة أو غير صحيحة بمجرد روايتها 
ن جهة األسانيد، عنهم، ولكن ما وافق ما عندنا في الكتاب والسنة فإنه يعلم صحته بهذا االعتبار فقط، أما م

اإلسرائيلية ودراسة الروايات فليس عندهم هذه األسانيد أصالً، وبالتالي فإنه على كل األحوال هذه الروايات 
 حينما أوردوها لم يكن ذلك اعتماداً لها في بيان معاني -مرضي اهللا عنه-والصحابة ال يفسر بها القرآن، 

  . فيما ال يخالف ما في الكتاب والسنة، وإنما من باب االستئناس-عز وجل-كالم اهللا 

                                     

 ).١٢٧٥ص  / ٣ج ) (٣٢٧٤ (إسرائيل بني عن ذكر ما:  باب–األنبياء :  أخرجه البخاري في كتاب-  7
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  في مقدمته في اختصاره لهذا التفسير-رحمه اهللا- أحمد شاكر ولم أر أحداً تكلم على هذه المسألة مثل الشيخ

أنه ال يجوز االحتجاج بتكلم على هذه الروايات اإلسرائيلية من هذه الحيثية فهو ، )عمدة التفسير(في كتابه 
  . يفسر بها القرآن ال يجوز أنبها، وأنه

ك فإن من مميزات التفسير التي تذكر عادةً، لوال شك أن األكمل واألفضل أنها ال تورد في التفسير أصالً، ولذ
ه كثير من المفسرين وذكروه في أول كتبهم أنهم أرادوا أن يجردوه من الروايات  إليدبل إن ذلك ما عِم

منهم ف التخلص من إيراد شيٍء منها، لكنهم بين مقٍل ومكثر،  لم يستطعاإلسرائيلية، ولكن عامة من ذكر ذلك
  .من هذه الروايات، ومنهم من أورد قليالً منهامن أورد كثيراً 

له بعض الروايات القليلة، ولكنه عالم نقاد ينتقد، وقد ، حيث هتفسيرفي  وقع في هذا -رحمه اهللا-وابن كثير 
 تكلم عليها وأنه ال يحتج بها، وردفهو موضع من هذا التفسير، بين حال الروايات اإلسرائيلية في أكثر من 

  .-عليهم الصالة والسالم- على األنبياء فتروني والذين يكذبونهؤالء على 

أن الروايات هذا حكم الروايات اإلسرائيلية وهو  " ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق:أحدها"
  :أحوالاإلسرائيلية ال تخلو من ثالثة 

 لم يرد في  وإما أنها،ذب فترد؛ ألنها ك-تناقضه: أي- إما أن توافق ما عندنا فتقبل، وإما أن تخالف ما عندنا
ذكره الحافظ ابن  هذا الكالمو، الكتاب والسنة ما يوافقها وال ما يخالفها فنتوقف فيها، ال نصدقها وال نكذبها

  لعلماء بطريق االستقراء معروف عند اهو فحجر، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، 

 ما علمنا كذبه مما عندنا :والثاني، فذاك صحيح ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق :أحدها"
 ، فال نؤمن به وال نكذبه، ما هو مسكوت عنه ال من هذا القبيل وال من هذا القبيل: والثالث،مما يخالفه

كما يذكرون في مثل هذا أسماء ،  فائدة فيه تعود إلى أمر ديني وغالب ذلك مما ال، لما تقدم؛جوز حكايتهيو
 وأسماء الطيور التي أحياها اهللا ، وعصا موسى من أي الشجر كانت،همد وعد، ولون كلبهم،أصحاب الكهف

إحياء كها، إنما القضية تتعلق بالمعنى،  ذكر؛ ألنه ال فائدة في-عز وجل-اهللا  تركهاهذه تفصيالت  "إلبراهيم
، ويبقى الجدل ما عدد الخ...-صلى اهللا عليه وسلم-ى أهل اإليمان بالسفينة مع نوح نجأن اهللا  وتى،المو

 ومن أول من ؟اماذا بقي منه و؟ وأين السفينة اآلن؟ وما نوع الخشب الذي صنعت منه؟أدوار هذه السفينة
  .يس لها حاجة وال فائدة ل أخرى وتفاصيل؟ وكيف كانوا في أدوار هذه السفينة؟ ومن آخر من ركب؟ركب

 إلى غير ذلك ، ونوع الشجرة التي كلم اهللا منها موسى،وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة"
  .مما أبهمه اهللا تعالى في القرآن مما ال فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم وال دنياهم

  :لـفص

 وال وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من األئمة في ذلك إلى             إذا لم تجد التفسير في القرآن وال في السنة        
 حدثنا أبان بن صالح : كما قال محمد بن إسحاق، فإنه كان آية في التفسير     ، كمجاهد بن جبر   ،أقوال التابعين 

عرضت المصحف على ابن عباس ثالث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كـل               " :عن مجاهد قال  
  ".هاآية منه وأسأله عن
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 ، سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحهرأيت مجاهداً" :ابن جرير عن ابن أبي مليكة قالوروى 
جاءك   إذا:ولهذا كان سفيان الثوري يقول، "كتب حتى سأله عن التفسير كلها : فيقول له ابن عباس:قال

  .التفسير عن مجاهد فحسبك به

 ومسروق بن ، والحسن البصري،عطاء بن أبي رباح و، وعكرمة مولى ابن عباس،وكسعيد بن جبير
 وغيرهم من ، والضحاك بن مزاحم، وقتادة، والربيع بن أنس، وأبي العالية، وسعيد بن المسيب،األجدع

تهم تباين في األلفاظ يحسبها من ال ا فيقع في عبار، فتذكر أقوالهم في اآلية،التابعين وتابعيهم ومن بعدهم
 ومنهم من ، فإن منهم من يعبر عن الشيء بالزمه أو بنظيره؛ وليس كذلككيها أقواالً فيح،علم عنده اختالفاً
يعني هذا  ." فليتفطن اللبيب لذلك واهللا الهادي، بعينه والكل بمعنى واحد في أكثر األماكن،ينص على الشيء

 من قع عامته هوهذا االختالف الواو االختالف الواقع في عبارات المفسرين من التابعين، فيه إشارة إلى
 اختالف في  فهوباختالف حقيقي،وذلك أن هذا االختالف إنما هو اختالفٌ صوري وليس اختالف التنوع، 

وما العبارة واللفظ، فتارةً هذا يفسر بالمثال وهذا يفسر بالالزم، وهذا يفسر بعبارٍة قريبة من عبارة اآلخر، 
أن يعد ت، لكن المعنى والمآل واحد، ومثل هذا ال يصح اإلى ذلك مما هو معروف، فتقع االختالفات في العبار

  .، ثم نحاول أن نجمع بين هذه األقوال.. القول األول والثاني والثالث والرابع:من الخالف فيقال

رضي اهللا - فيما نقل من تفسير الصحابة  فهو قليل-الذي يسمى اختالف التضاد-وأما االختالف الحقيقي 
بالنسبة إلى من جاء لتابعين، والواقع في تفسير التابعين من االختالف الحقيقي قليل  مقارنةً بتفسير ا-معنه

ازداد  د العهد كلما ازدادت العجمة، واحتاج الناس إلى بياٍن وتفصيل، وكلما وذلك أن الناس كلما بع؛بعدهم
 أيضاً تقع من وكذلكر عنها، أموٍر لم يكن من سبقهم ينقّرون عن ، فصاروا ينقّ أيضاًالتكلف عندهم

وأحكامه من القرآن، فيقع بينهم معاني ذلك المستجدات والحوادث وما إلى ذلك مما يحتاجون معه إلى استنباط 
  .هذا أمر ال بد منه، واهللا المستعانوبيعة الحال، االختالف بط

 .   " عباس عن ابن- تعالىرحمه اهللا- لما رواه محمد بن جرير ؛فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام

وبأقوال التابعين، وبين أحكام هو اآلن تكلم عن التفسير بالمأثور، تفسير القرآن بالقرآن، وبأقوال الصحابة، 
ذلك هو من قبيل التفسير بالمأثور؛ ألنه مما يؤثر أن ينقل، كل ف الذي يسمى التفسير بالمأثور،  هوهذاوذلك، 

القاً بين الحجية وبين التفسير بالمأثور، وبالتالي لسنا بحاجة وليس معنى ذلك أنه حجة، فليس هناك مالزمة إط
مما  أو عن الصحابة -صلى اهللا عليه وسلم- هو ما نقل عن النبي ن التفسير بالمأثورإ: نشتط فنقولإلى أن 

غير صحيح، وإنما التفسير بالمأثور هو كل ما يمكن أن يؤثر، فيدخل في التعريف بهذه الطريقة ، فيكون حجةً
  .لك أقوال الصحابة والتابعينذ

 تفسير بالنقل التفسير الل فيدِخ فيمكن أن تُ-كلمة المأثور لداً عن االصطالحيعب- التفسير بالمنقول :ولو قلت

 وبالسنة، وباللغة، -مع أن هذا غير مرضي أصالً-ائيليات سر وبأقوال التابعين وباإلوال الصحابةبأقوبالقرآن 
 اعلى تسميته تفسير  من أئمة اللغة فهذا تفسير بالمنقول، لكنه لم يصطلح الناسفالن عنقل فأنت حينما تن

ن المفسر ال إ، وأقصد بهذا الكالم أن نجعل القضية ثنائية تفسير بالمنقول يدخل فيه هذا كله بحيث بالمأثور
  .يكون له كد وال جهد وال اجتهاد في مثل هذا، وإنما هو يعزو فقط
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فمثل هذا التفسير بالرأي،  هو التفسير باالجتهاد، وهو الذي يسمونه التفسير بالرأي، :قابلهالقسم الثاني الذي ي
الذي لم يستند   يقصد الرأي المجرد"بمجرد الرأي": فقوله ،"أما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرامو" : عنهقال

  .قصود، ال أن التفسير بالرأي حرام الم هوهذا، فعلى أصل

عن تفسير تدل على النهي  في مقدمته لتفسيره ذكر اآلثار التي -رحمه اهللا-ير الطبري ولذلك تجد ابن جر
ثم بعد ذلك ذكر جملةً من اآلثار الدالة على تسويغ ذلك، يعني في  والتشديد في ذلك، القرآن والقول فيه بالرأي

 أو ورد فيه -مهللا عنهرضي ا-د النهي فيه عن جماعة من الصحابة تحرج فيه من تحرج، أو يِريالوقت الذي 
ما يدل على تسويغ ذلك أيضاً، فيحمل النهي والتشديد   نفسههذا الوقت بعض اآلثار المرفوعة تجد في

ما كان بالرأي هو على لوٍن من التفسير بالرأي  -مرضي اهللا تعالى عنه-من الصحابة  الذي حصل واالمتناع
معرفة القرآن والسنة وأقوال السلف،   منالتفسير المجرد من غير أن يستند إلى ما يجب أن يستند إليه

  .ومواضع اإلجماع، وقواعد الفن، وما أشبه هذا

وإال فيوجد في المقابل ما يدل ، من باب التورعه كان أنعلى أيضاً   الصحابة عن ذلكويحمل توقف بعض
  .ك علمية، وأصٍل صحيح وما أشبه ذلذلك يسوغ إذا كان ذلك مما يبنى على خلفيةعلى أن 

الَِّذين * لِْكتَاب الَ ريب ِفيِه هدى لِّلْمتَِّقين اذَِلك* لما{ :كقوله تعالى ،أردنا أن نفسر آية من اآلياتإذا : فمثالً
  .]سورة البقرة) ٣-١[ }يْؤِمنُون ِبالْغَيِب

س لها معنى في المقطعة هي من حروف المباني التي تبنى منها األلفاظ والكلمات، لي الحروف هذه :}لما{
  .أصلها، وإنما تشير إلى معنى وهو التحدي بهذا القرآن واإلعجاز

}ِفيِه اذَِلك بيالَ ر لِْكتَاب{: }قد تستعمل للبعيد، ويدل على شرف القرآن ورفعته ومنزلته العالية:}ذَِلك .  

القرآن وهو أحد أسمائه أصل الكلمة من الضم والجمع، والمقصود به هذا وأصله المكتوب،  :}لِْكتَابا{
  .المشهورة

  ..الخ..اشتماله على اليقين الكاملنفى عنه الريب، وهذا يدل على  :}الَ ريب ِفيِه{

  ؟ باطالً يعتبر تفسيراًتفسير بالرأي، فهل هذا حرام؟ هل هذا الذي سمعتموه اآلنهذا 
القرآن برأيه في  بالذم، لكن من قال نيليس هذا هو المعوال إشكال فيه،   هذا الكالم صحيح بل، ليس باطالًال

هذا هو التفسير ٍل صحيح فالتفسير على أص ، وال يبني ذلك-عز وجل-يتقول على اهللا  وبمعنى أنه يتخرص
 أصاب، بمعنى أن وقوعه إنأخطأ و: ن يفسر بهذه الطريقة عمذم تفسيره، ويقالذم صاحبه وييبالرأي الذي 

ما بناه على فهو من باب أنه أتاه من وجٍه صحيح، فةً، ولم يكن ذلك  مصادعلى الصواب إنما كان ذلك
  منمقدمات وأصول صحيحة، وإنما وقع على الصواب مصادفة، فهذا ال يجوز ال في التفسير وال في غيره

 تفسير الشيخ عبد  فإنوإالا يذم التفسير بالرأي ويشدد فيه، الكالم في األحكام، وبهذا نعرف المراد حينم
  .التفسير بالرأيال شك أنه من هو  -رحمه اهللا-من بن سعدي الرح
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عن  عن ابن عباس - تعالىرحمه اهللا- لما روى محمد بن جرير ؛الرأي فحرامأما تفسير القرآن بمجرد ف"
 ،)٨())من قال في القرآن برأيه أو بما ال يعلم فليتبوأ مقعده من النار((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

  . هذا حديث حسن:وقال الترمذي، أبو داودورجه الترمذي والنسائي وهكذا أخ

 قال :عن أبي معمر قالابن جرير كما روى ، ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما ال علم لهم به
ما ال ماء تظلني إذا قلت في كتاب اهللا  وأي س، تقلنيأي أرٍض" :-رضي اهللا عنه-أبو بكر الصديق 

  .)٩("!أعلم

 هذه :فقال، ]سورة عبس) ٣١([ }وفَاِكهةً وَأبا{: أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبرأيضاً وروى 
  .)١٠("إن هذا لهو التكلف يا عمر" :ثم رجع إلى نفسه فقال؟ الفاكهة قد عرفناها فما األب

 من األرض تاً وإال فكونه نب، إنما أراد استكشاف علم كيفية األب-رضي اهللا عنه- محمول على أنهوهذا 
         ." اآلية،]سورة عبس) ٢٨ -٢٧([ }وِعنَبا وقَضبا* فََأنبتْنَا ِفيها حبا{: تعالى، كقوله ظاهر ال يجهل

عز - نباتات امتن اهللا ه التكلف، يعني يكفي أن يعرف أن هذهومعرفة نوع هذا النبات بالتحديد يقصد أن 
يكفي أن يعرف هذا ف ،تأكل منه دوابهم وأنعامهممن ثمره، وكذلك  مما يأكلون منه و لهمها بإخراج-وجل
 بأنه من قبيل التكلف؛ ألن اهللا لم يكلفنا -رضي اهللا عنه-أما االشتغال بتحديده بعينه فهذا الذي قصده ، القدر
  .ذلك

 أن  فأبى،ابن جرير عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيهاوروى "
  .)١١(]إسناده صحيح[ يقول فيها

سورة ) ٥([ ؟}يوٍم كَان ِمقْداره َألْفَ سنَةٍَ{  سأل رجل ابن عباس عن:عن ابن أبي مليكة قالوروى أيضاً 
 : فقال له الرجل،]سورة المعارج) ٤([ ؟}يوٍم كَان ِمقْداره خَمِسين َألْفَ سنٍَة{  فما: عباس فقال له ابن،]السجدة

 أن يقول في  فكره،"علم بهماأ اهللا ،هما يومان ذكرهما اهللا في كتابه" :ابن عباس فقال، إنما سألتك لتحدثني
 يوجد عنه من الروايات -رضي اهللا عنه-، وإال فإن ابن عباس ترك الجواب تورعاً )١٢("مكتاب اهللا ما ال يعل

 من ال يعرف وجه ذلك التعارض، فابن عباس  التي ربما يفهم منها هذه اآليات مثلالصحيحة ما جمع فيه بين
يتركون الكالم من باب التورعنها، لكنهم قدتكلم في مثل هذه األشياء وبي .  

وقال ، )١٣(نه كان ال يتكلم إال في المعلوم من القرآنإ :وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب"
 عن آية من -يعني السلماني-سألت عبيدة  :أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين

  .)١٤(ق اهللا وعليك بالسدادت فا،نزل القرآنأ ون فيمم ذهب الذين كانوا يعل:القرآن فقال

                                     

، وضعفه األلباني في ضعيف الجامع )١٩٩ص  / ٥ج ) (٢٩٥١( برأيه القرآن يفسر الذي في جاء ما:  باب–التفسير :  أخرجه الترمذي في كتاب- 8
 ).١١٤(برقم 

 ،)٤٢٤ص  / ٢ج ) (٢٢٧٨(، والبيهقي في شعب اإليمان )١٣٦ص  / ٦ج ) (٣٠١٠٣( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - 9

  ).١٣٦ص  / ٦ج ) (٣٠١٠٥( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - 10

  ).٦٢ص  / ١ج ( تفسير الطبري - 11

  ).٦٥٢ص  / ٤ج ) (٨٨٠٣(خرجه الحاكم في المستدرك  أ- 12

 ).٦٢ص  / ١ج ( تفسير الطبري -  13
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  . اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن اهللا:الشعبي عن مسروق قالوروى 

الم في التفسير  عن الكأئمة السلف محمولة على تحرجهمالصحابة وفهذه اآلثار الصحيحة وما شاكلها عن 
 ولهذا روي عن هؤالء ، فال حرج عليه فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاًفيه،بما ال علم لهم 

 وهذا هو الواجب على ، ألنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه؛وغيرهم أقوال في التفسير وال منافاة
 لقوله ؛ فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، فإنه كما يجب السكوت عما ال علم له به،كل أحد
: ولما جاء في الحديث الذي روي من طرق، ]سورة آل عمران) ١٨٧([ }لَتُبينُنَّه ِللنَّاِس والَ تَكْتُمونَه{: تعالى

ما فهموا بومما يدل على أنهم تكلموا كثيراً  )١٥(")) من نار فكتمه ألجم يوم القيامة بلجاٍممن سئل عن علٍم((
 فلو كان ذلك جميعاً مما -اختالف التضاد-هذه الروايات المنقولة عنهم، وكذلك ما وقع بينهم من االختالف 

  . لما وقع بينهم مثل هذا االختالف-صلى اهللا عليه وسلم-أخذوه عن رسول اهللا 

ين، وجد في ذلك  وعن التابع-مرضي اهللا عنه-عن الصحابة فعلى كل حال من نظر في الروايات المنقولة 
 في أمثلٍة واضحة،  كما يظهر ذلك لغة العربا فيه إلىباجتهادهم، ومنه ما رجعوأنهم قالوه بمما يقطع الكثير 

  من التفسير التي تدل على تورعهم-رضي اهللا عنهم- آثار السلف ومن أراد أن يقف على طرٍف من

 جامع : في كتاب، وكذلكمقدمة الدارمي : مثلفلينظر في  بغير علم-عز وجل-الكالم على اهللا  وتحرجهم من

واهللا أعلم، وصلى اهللا الموافقات،  : كتابه للحافظ ابن عبد البر، وجمع شيئاً من ذلك الشاطبي في،بيان العلم
  ...وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين

                                                                                                                        

 ).١٣٥ص  / ٦ج ) (٣٠٠٩٩(، ومصنف ابن أبي شيبة )٦٢ص  / ١ج ( تفسير الطبري -  14

 كتمان في جاء ما:  باب–العلم : ، والترمذي في كتاب)٣٤٥ص  / ٢ج ) (٣٦٥٨(كراهية منع العلم  :  باب –العلم  :  أخرجه أبو داود في كتاب     - 15

ص  / ١ج ) (٢٦٤ (من سئل عن علم فكتمه:  باب– افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم، وابن ماجه في )٢٩ص  / ٥ج ) (٢٦٤٩ (العلم
 ).٢٧١٤(، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم )٢٦٣ص  / ٢ج ) (٧٥٦١(، وأحمد )٩٧
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢(سورة الفاتحة 

  متابعة المقدمة بين يدي السورة 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

       بهداه،ى، وعلى آله وصحبه ومن اهتد على رسول اهللا وبارك وصلى اهللا وسلم رب العالمين،الحمد هللا

  .بعدو

  :أقسام التفسير

 ، حدثنا سفيان، حدثنا مؤمل،حدثنا محمد بن بشار :قال ابن جرير" :- تعالىرحمه اهللا-ال الحافظ ابن كثير ق
 وتفسير ال ، وجه تعرفه العرب من كالمها: التفسير على أربعة أوجه: قال ابن عباس:عن أبي الزناد قال
هذا األثر المشهور عن ابن عباس  " اهللاإالأحد  وتفسير ال يعلمه ، وتفسير يعلمه العلماء،يعذر أحد بجهالته

هكذا ينبغي أن يحمل هذا و يتحدث عن أنواع التفسير من جهة معرفة الناس له، -ماعنه رضي اهللا تعالى-
 منه ما يعرفونه -عز وجل-لناس في فهمهم لكالم اهللا  وذلك أن ا؛فسر، فهو يدل على هذا المعنى وأن ياألثر
هذا ف ؟ما األب: -رضي اهللا تعالى عنه- وهذا كالذي سأل عنه عمر ،-مهاتعرفه العرب بكال: أي– بلغتهم

، ]سورة النحل) ٤٧([} َأو يْأخُذَهم علَى تَخَوٍف{: ن لغة العرب، ولما سأل عن التخوف في قوله تعالىيعرف م
  :واستشهد له على ذلك ببيتفأجيب بجواب مأخوٍذ من كالم العرب، 

  امكـاً قَـِرداً   تَخَوف السير منهـا ت    
   

         فَنعـِة الـسالنَّب ـودف عكما تَخو  
  

  .ها، كاأللفاظ الغريبة وما شابه ذلكفهذا كله يرجع فيه إلى لغة العرب ويعرف من

ى ما  ال يعذر أحد بجهله بمعن بأنهوليس المقصوديعرفه كل أحد،  وفه ال يعذر أحد بجهله وطائفة من كالم اهللا
،  عن إمكانية الوصول إليه، وطريق الوصول إليه، فهذا يعرف من جهة اللغةثتحدهو ييتعلق بالفرائض، بل 

عرف ، فهي تُاألشياء الواضحة جداً التي ال تخفىفي هذا و،  بهعرفه كل أحدلمال يعذر أحد بجهله وهذا 
  .سماعهابمجرد 

 نظر، وذلك مثل اآليات التي ما يعرفه العلماء، وهذا الذي يحتاج إلى استنباط، ويحتاج إلى دقة: والقسم الثالث
، مع ]سورة الصافات) ٢٤([ }وِقفُوهم ِإنَّهم مسُئولُون{: -تبارك وتعالى-قوله  ثل م وذلكظاهرها التعارض،

  .]سورة الرحمن) ٣٩([ }فَيومِئٍذ لَّا يسَأُل عن ذَنِبِه ِإنس ولَا جان{ :قوله

فَلَا تَسمع {: -تبارك وتعالى-قوله ، و]سورة المرسالت) ٣٥([} م لَا ينِطقُونهذَا يو{: وكذلك في مثل قوله تعالى
سورة ) ٢٣([ }واللِّه ربنَا ما كُنَّا مشِْرِكين{: أنهم يقولون الكفار  عنقولهمع  ،]سورة طـه) ١٠٨([ }ِإلَّا همسا

ال فهذا  جمع بين اآليات، ويحتاج إلى دقة نظر، مما يحتاج إلى استنباط ويحتاج إلى كثيره ذلك اوأشب، ]األنعام
  . يعرفه العلماءوإنما عامة الناس يعرفه
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ال يمكن أن يوقف عليها، وهو ما وذلك في األمور التي ، -عز وجل-هو ما ال يعلمه إال اهللا : والقسم الرابع
متشابه النسبي، وذلك من من قبيل الهو ف  يشكل على بعض ويعرفه آخرونالذيأما المطلق، يسمونه بالمتشابه 

 عنه من نعيم -عز وجل-جهة المعنى، وأما ما يتعلق باألمور الغيبية كحقائق الصفات، وحقائق ما أخبر اهللا 

 بعضه، فنحن نفهم معاني ما  لنا لنا، أو وصف-عز وجل-الجنة، أو عذاب النار، وما أشبه ذلك، فقد وصفه 
  كيف بصره؟وكيف سمعه؟ و؟ -عز وجل-اهللا   كيف يد: مثلا،هك، ولكن حقائق هذه األشياء ال ندر لناوصف

  من خمراً وأنهار،لبن من اً أنهار، وفيها من ماءاًأنهار نعيم الجنة كأن يذكر مثالً أن فيها ذكرحينما يكذلك 

  . ما هي مركباتهال ندرينحن ف ؟ ونحوهمركبات هذا اللبنفما هي إلى آخره، 

عينًا ِفيها تُسمى { : كما في قوله تعالى عن الماء الذي في الجنة-عالجل و– وكذلك أيضاً حينما يخبرنا
  ما هي مركبات هذه المياه؟ هل تتركب مما تتركب منه مياه الدنيا؟، ]سورة اإلنسان) ١٨([ }سلْسِبيلًا

  .. بقية األمور الغيبية األخرى هذه أمور غيبية ال ندركها، وهكذا فيال ندري؛ ألن

 المتشابه المطلق، وليس ذلك من جهة المعنى وإنما :هذا يقال لهف الوقوف عليه من حقائق الغيب فما ال يمكن
  ؟ أحد من األمة معناههل يوجد في القرآن شيء ال يعرف: نه والكيفية، ولهذا إذا سئلنامن جهة الكُ

لم يخاطبنا ووبما نعرف، اهللا خاطبنا بما نفهم، ؛ ف متشابه مطلق من جهة المعنى القرآن ليس فيال؛ إذ: نقول
  .بأموٍر هي من قبيل األلغاز

تبارك -به قوله  يوجد فيه متشابه مطلق، وهذان المعنيان يفسر القرآن وأما من جهة الكنه والكيفية فإن
ا الَِّذين في قُلُوِبِهم ِمنْه آياتٌ محكَماتٌ هن ُأم الِْكتَاِب وُأخَر متَشَاِبهاتٌ فََأم{:  في آية سورة آل عمران-وتعالى

زيغٌ فَيتَِّبعون ما تَشَابه ِمنْه ابِتغَاء الِْفتْنَِة وابِتغَاء تَْأِويِلِه وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه والراِسخُون ِفي الِْعلِْم 
قُولُونسورة آل عمران) ٧([ }ي[.  

وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه والراِسخُون ِفي الِْعلِْم { :إذا وصلتف، معنى يتغير الفعلى الوصل والوقف في اآلية
قُولُوننَّا ِبِه يي يشكل على البعض ويعرفه آخرونذمن جهة المعنى ال المتشابه فهذا بمعنى ،}آم.  

 فعلى هذه ،}آمنَّا ِبِه راِسخُون ِفي الِْعلِْم يقُولُونوال {:ثم قرأت} وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه{: وإذا وقفت وقلت
الوقف – هما وكال-يعني من جهة الكنه والكيفية والحقيقة-  المتشابه المطلقالقراءة يكون المقصود به

  .-مارضي اهللا عنه- ثابت عن ابن عباس -صلووال

  : القرآنسور المكي والمدني من

يعني مثل هذه  "ي المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدةنزل ف": روى همام عن قتادة قال"
فمثل هذه ، هو يتحدث عن قضايا تتعلق بزمن الوحي ف-وقتادة من التابعين-حينما يرويها قتادة  رواياتال

 مما ال  إن هذا:ذا قلنا وهذا إ وإنما هي من قبيل المرسل،صحيحة في منهج المحدثينثابتة الروايات ال تعتبر 
 من العلماء يتكلمون في هذا اًأن كثير، مع هو يتحدث عن نزول القرآن وأماكن النزولو ،يقال من جهة الرأي

  .هافيمن جهة النظر والرأي باعتبار المعاني التي تلوح لهم في بعض اآليات 
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تلف خ من الم عدن بعضهمإ بل ، ويوجد غير ما ذكر،ينفعلى كل حال هذا على أحد األقاويل في المكي والمد
فمثل هذا ، من المختلف فيهاثنتين وثالثين سورة  -ليس من اآلياتومن السور -  مدنيفيه هل هو مكي أو

  .هذا هو المقصودوبقاطع، ليس ذلك فة وهذه مدنية ي تسرد في مثل هذه السور على أن هذه مكماحين

والنحل والحج والنور واألحزاب والرعد  ةنزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائد"
 والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون ومحمد والفتح والحجرات والرحمن

              هؤالء،اهللار، وإذا زلزلت وإذا جاءنصرإلى رأس العش والطالق ويا أيها النبي لم تحرم، والتغابن

  .ر السور بمكةالسور نزلت بالمدينة، وسائ

  : القرآن وآياتهعدد سور

عد عن معنى بتكلم فيما بل  ، لعدد السورتعرضي لمهنا  "فأما عدد آيات القرآن العظيم فست آالف آية
ن المعروف والمشهور أن سور القرآن أربع أ ربما بناء على ؛عدد السور ولم يتحدث عن ،السورة واشتقاقها

هو إن هذا  : لو قيل، لكن هذا باإلجماع ال خالف فيه:يقولفه اإلجماع فبعضهم ينقل علي ، ومائة سورةةعشر
ن إ :ن أهل العلم من قالم وإال فإن ؛المعروف المشهور المستقر عند العلماء لكانت هذه العبارة أدقَّالقول 

ن في ين منسوختي سورتعلى أن بعضهم عدبناء ؛ وذلك نها أقلإ :ومنهم من قال، سور القرآن أكثر من ذلك
 ست صار العدد ت هاتين السورتينففإذا أض -وهما مما يقال في القنوت- دف الخلع والحاللفظ وهما سورتا

 لكن ،اميعني نسخ لفظه -رضي اهللا تعالى عنه-وهما في مصحف أبي بن كعب : قالوا،  سورةعشرة ومائة
  .ا من الدعاء الذي يقال في القنوتما في آخره على أنهمكأنه أبقاه

اللهم إنا نستعينك ": ، فسورة الخلع هيلمعنى لم ينسخ ولكن اهماقد نسخ لفظ سورتان قصيرتانا همف
  ."ك من يفجركونستغفرك ونثني عليك وال نكفرك، ونخلع ونتر

، "اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك":  هيالحفد سورةو
  ."نقمتك، إن عذابك بالكافرين ملحق ونخشى: "في بعض الرواياتو

  ؟يعد منهمن القرآن نسخ  فهل ما هذا مما نسخ من القرآن،فإذا كان 
  .ال يلتفت إليهإن سور القرآن ست عشرة ومائة :  فمثل هذا القول وعلى هذا،عد ال يباإلجماع أنه

فما  وإال لم يبلغه النسخ،  إن كانت في مصحفه فهو لم يعدها أصالً، إال إن كان-رضي اهللا عنه– أبيأما 
 هاكتبها للدعاء، ال على أنها سورة، وما قال بأن : فنقول؟مكتوبةو كونها موجودة في آخر المصحف مغزى

  .سورة ست عشرة ومائة ن سور القرآنإ: أنه يقول  إطالقاًعنه  إذ لم ينقل؛ةسور

 ألن سورتي المعوذتين ؛قالوا كما والسبب في ذلكومائة سورة،  ةعشرات اثنعدد سور القرآن: وبعضهم يقول

فى  لم يكن يخ-رضي اهللا عنه-وهذا مشهور، ولكن ابن مسعود غير موجودتين في مصحف ابن مسعود، 
 وذلك أن  لم يكتبهما في مصحفه فهوال تخفيانألنهما محفوظتان  ؛ لم يكتبهمالكن وعليه أنهما من القرآن

  .كل إنسان يكتب لنفسه مصحفاً كانت مصاحف شخصية، -رضي اهللا عنهم–مصاحفهم 

  .ظن أنها تعويذة ورقية: وبعضهم يقول
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 سورة فهو ةا عشرت مائة واثنعلى كل األحوال هما قطعاً من القرآن بال شك، فمن زعم بأن سور القرآنولكن 

  . ما ذكرنا بناء علىقوٌل شاذ

 سورتين من القرآن سورةً أنه عد بناء علىوهذا القول سورة، خمس عشرة ومائة  وه: ومنهم من يقول

مع سورة  ومنهم من عد سورة الشرح، سورة واحدة أصالً هذه :قالواواحدة، مثل سورة الفيل وإيالف قريش، 
، وهذه أقوال شاذَّة نفسها لطريقة باةمنهم من عد غير ذلك سورة واحدو،  هذه سورة واحدة:لقاوالضحى، 

  .أيضاً

 كتب  بعض ذكرت هذا ونبهت عليه؛ ألنه قد يعرض ألحد فيوإنما ،يهالشاذة ال يلتفت إلكن كل هذه األقوال 
  .خادمة له، فيشكل عليه مثل هذا ويلتبس عليهكتب التفسير، أو كتب متعلقة بالتفسير أو 

  .. مائة وأربع عشرة سورةور القرآن أن س هو الذي وقع عليه ما يشبه اإلجماعفالمستقر الثابت

 فمنهم من لم يزد ،لف فيما زاد على ذلك على أقوال ثم اختُ، فست آالف آيةفأما عدد آيات القرآن العظيم"
وتسع عشرة  ومائتان : وقيل، وأربع عشرة آية: وقيل، آية وأربع آياتا ومائت: ومنهم من قال،على ذلك
 حكى ذلك ، ومائتان وست وثالثون: وقيل،وخمس وعشرون آية أو ست وعشرون آيةومائتان : آية، وقيل

 إمام كبير من أئمة القراءة، -رحمه اهللا- عمرو الداني وعلى كل حال أب "البيان"و الداني في كتابه أبو عمر
وله مصنفات والعلوم المتعلقة بالقرآن،  مصنفاً في شتى الفنونوله مصنفات كثيرة جداً ربما تصل إلى أربعين 

وعهدي به مخطوط في الجامعة  في غير ذلك أيضاً، فهو من كبار أئمة القراءة، وكتابه معروف مشهور،
  .]البيان[ : كتابه وعلى كل حال اسماإلسالمية لم يخرج للطبع،

والكتب المؤلفة نظماً ، ]البيان في عد آي القرآناسمه [ "]البيان[حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه  ":يقول
 رحمه اهللا-ما ذكر الحافظ ابن كثير أكثر م كثيرة جداً، واألقاويل في عدد آيات القرآن ات اآليفي عدونثراً 

  .الف في هذا كثير جداًالخ وهي أكثر من هذا،و -تعالى

 آيةً من كتاب اهللا وآخر يزيد آية،  أن أحداً منهم يسقط معنى ذلكليسفالعلماء حينما يختلفون في عدد اآليات و
هم متفقون على فلحروف، هم في عدد الكلمات، وعن خالفهم في عدد اعن خالفوقل مثل ذلك حينما نتحدث 

  هذا المصحف الذي بين أيدينا، ولكن كيف وقع بينهم االختالف في العدد؟

  ةنة ومكة والشام، والكوفة، والبصرأئمة القراءة في المدي-ن العلماء  من القراء  وهو أجمل،هناك جواب م
، وأهل البصرة لهم طريقة، وأهل أهل الشام لهم طريقة في العدف، لهم طريقة في العد - جميعاًرحمهم اهللا

القرآن نزل على معلوم أن وقد وقع بينهم هذا التفاوت ويمكن أن يرجع ذلك إلى القراءة، و الكوفة لهم طريقة،
آية من سورة الفاتحة، وعلى  أن البسملة على بعض القراءات :سبعة أحرف، وأقرب مثاٍل يوضح هذا المعنى

، فإذا عددت ا آية من كل سورة عدا سورة براءةمن القراءات أنهآية، وفي بعض الوجوه بعضها ليست ب
 عددها ثالث  زيادةاتصار عندنا آي  براءة، عداالبسملة على بعض األوجه من القراءات آية من كل سورة

  .ليس ذلك من جهة الرأي إطالقاًواختلف عنده العدد،  ومن لم يعدهاعشرة ومائة، 

  :ما ذكره صاحب المراقي بقولهجه الجمع بين هذه األقاويل هو وو

ــر  ــراءة نظ ــى الق ــضهم إل   وبع
  

  وذاك للوفــــاق رأي معتبــــر  
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رحمه -وهي التي كان يقرأ عليها اإلمام الشافعي ، وهي قراءة أهل مكة-من قرأ بقراءة كقراءة ابن كثير 
  . فإنه يعد البسملة آية من الفاتحة، وهكذا-اهللا

  .ك، وهناك أشياء أخرى يمكن أن تذكر في هذا المجالوجه ذل فعلى كل حال هذا مثال بسيط يوضح

  : القرآنآياتالخالف في عدد 

  :جعل على ثالثة أقسامتور القرآن من حيث عدد اآليات يمكن أن س

  .نها تبلغ أربعين سورةًإ: هذه يمكن أن يقالوه جملةً وتفصيالً،  على عددقسم اتفق العلماء

: لى أن عدد آيات هذه السورة مثالًبمعنى أنهم متفقون ع  تفصيالً،ومنه ما حصل االتفاق على عدده جملةً ال

  .حصل في نحو أربع سور وذلك ، هل هي هذه أو تلك؟ لكنهم مختلفون في رأس اآليةية آعشرون

 عدد : هذا يقول أنمعنىوال ، سبعين سورةذلك فيوهذا هو األكثر، وه ما اختلفوا فيه جملةً وتفصيالً، ومن

أو  ، الفاصلة أو المقطع:ما يقال لهن الخالف فيفضالً عإحدى عشرة آية،   بل:، وهذا يقولشرع: اآليات مثالً
 -كما هو المشهور- بعض العلماء، ف مختلفون فيها، فإنهم سورة الفاتحةوأقرب مثال لذلكأين تنتهي اآلية، 

 وهو ما عليه– بع آيات مثالًنها سإ:  إذا قلنا؛ ألننا آيات باإلجماع، لكن هذا الكالم فيه نظرسبع هي :يقول

تبارك - عند قوله أين السابعة؟ هل هي البسملة، أو أن ذلك : فالسؤال هو-هذا هو المشهوروعامة أهل العلم 
  ؟}ِصراطَ الَِّذين َأنعمتَ علَيِهم{ :-وتعالى

}لَيِهممتَ عَأنع اطَ الَِّذين{هنا رأس آية، ثم  :}ِصرلَيِهموِب عغضغَيِر المالِّينالَ الضهذا ه آية أخرى، هذ :} و
ِصراطَ الَِّذين { :فأين السابعة، يقولون: ، نقول آياتهي سبعون الفاتحة ليست البسملة آيةً منها إ: عند من قال

لَيِهممتَ ع{ :بعضهم قال و،هذا رأس آية }َأنعدبنَع اكولم يزد نقص شيء يلمفعلى هذا ،  هذا رأس آية:}ِإي 
هو القرآن الذي بين الدفتين، ال يدعي أحد فيه فالقرآن  كيف يقع التفاوت في العدد، ومن هنا نعرف، شيء

سيأتي أيضاً مثل هذا الكالم ومثل هذه االختالفات، هم وجه ف ال بد من  نقصان حرف، لكنزيادة حرف وال
  .في عدد الحروف وفي عدد الكلمات

  فيها خالفندنا االختالف في أوائل بعض السور مثل الحروف المقطعة االختالف في البسملة، وع اآلنعندناف

 : كقوله تعالىأوائل السور  بعضذلك في مثلوك،  فبهذا يفترق العدد؟ هل تعد آية أم لست بآيةرمشهو

وما  ،]مسورة النج) ١([ }والنَّجِم{ :، ومثل]سورة الضحى) ١([ }والضحى{ :ومثل ،]سورة العصر) ١([ }والْعصِر{
هذه  ،]سورة القصص) ١([ }طسم{ :في أول سورة القصص -عز وجل-حينما يقول اهللا  مثالً وكذلك، أشبه ذلك

  .؟مستقلة أو أنها ليست بآية مستقلة اختلفوا فيها هل هي آية

 }يسقُون{، ]صسورة القص) ٢٣([} وجد علَيِه ُأمةً من النَّاِس يسقُون{ :-سورة القصص-  نفسهاالسورة وفي

  . نعم، هنا موضع الفاصلة:بعضهم يقول؟ هل هذه رأس آية

 ،]سورة العنكبوت) ٦٥([ }مخِْلِصين لَه الدين{: ، وكذلك في قوله}لما{اختلفوا في سورة العنكبوت،  وكذلك في
  ؟هل هي رأس آية ،]تسورة العنكبو) ٢٩([ }وتَقْطَعون السِبيَل{ : سبحانه وكذلك في قوله؟هل هي رأس آية
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في و ؟، هل هذه رأس آية،]سورة الجن) ٢٢([ }لَن يِجيرِني ِمن اللَِّه َأحد{ :سورة الجن فى قوله تعالىوفي 
 : هكذا أنها آية واحدةأمل هذه رأس آية،  ه،]سورة العصر) ٣([ }وتَواصوا ِبالْحقِّ{ : أيضاًسورة العصر

}تَوقِّ وا ِبالْحواصتَوِروبا ِبالصوفيما ذكرت من سورة الفاتحةوهكذا ؟،]سورة العصر) ٣([ }اص .  

 ؛ يؤثر ال هذا:الجواب يؤثر؟لكن هل هذا أمر .. في العددإذا اعتبرت هذا كله تبين لك وجه هذا االختالف 
 :قال، أو رآنمن القنها ليست إ:  آية فقال عن أحد جاءماوالقرآن محفوظ لم يتطرق إليه زيادة وال نقصان، ف

  . فيما ذكرنا كل ذلك من القرآن، ولكنهم يختلفون بل أبداً،، أو نحو ذلك،هذه زيادة

  : اآلياتاصلوف ضعاب االختالف في موسب

 كان يقرأ -صلى اهللا عليه وسلم-ما ذكره بعض أهل العلم من أن النبي   موضع الفاصلةفياالختالف سبب 
 فتلقوا ذلك عنه؛ ألن أخذ ذلك والحكم بأن هذه آية أو ليست بآية هذه ية، آعليهم القرآن، ويقف عند رأس كلِّ

صلى اهللا عليه -كانوا يتلقون ذلك عن رسول اهللا إنما في األصل، وليست قضايا اجتهادية أمور توقيفية 
صلى اهللا عليه - دائماً، وهناك ما وصله النبي -صلى اهللا عليه وسلم- ما وقف عليه النبي ، فهناك-وسلم
 بقراءته أن -صلى اهللا عليه وسلم-ربما أنه لما أفهمهم فدائماً، وهناك أشياء وقف فيها ووصل فيها،  -وسلم
في هذا  أنها ليست رأس آيةهم ، فظن بعضوااتكاالً أو اعتماداً على ما فهمرأس آية قرأها بعد ذلك هذه 

  .الموضع

وجاء ذلك في  -مرضي اهللا تعالى عنه-دى الصحابة وس اآليات كانت معروفة لء وروقضية اآليات
  .خاطبهم بما يعرفونيو يذكر لهم شيئاً إال ال ال يوضح لهم و-صلى اهللا عليه وسلم-األحاديث، والنبي 

من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم (( : عن الدجال-صلى اهللا عليه وسلم-حينما يقول النبي ف
  .بشيء يعرفونهيخاطبهم إنه  يخاطبهم؟فبماذا ، )٢())من آخر الكهف(( :وايات، وفي بعض الر)١())من الدجال

شيء  فهذا ،)٣()) القرآن ثالثون آيةسورة من((: -صلى اهللا عليه وسلم- حينما يقول عن سورة تباركو
  .معروف عندهم

ما في ليلة من قرأه((:  عن آخر آيتين من سورة البقرة-صلى اهللا عليه وسلم-حينما يقول النبي وكذلك 
  .)٤())كفتاه

 العشر األخيرة من سورة ياتاآل -صلى اهللا عليه وسلم- قراءة النبي  في في الروايات الكثيرةجاءوكذلك ما 
  .)٥(آل عمران، حينما قام من الليل

                                     
  ).٥٥٥ص  / ١ج ) (٨٠٩ (فضل سورة الكهف وآية الكرسي:  باب–صالة المسافرين وقصرها :  أخرجه مسلم في كتاب- 1

 :أبو داود في كتاب، و)٥٥٥ص  / ١ج ) (٨٠٩ (فضل سورة الكهف وآية الكرسي:  باب–صالة المسافرين وقصرها :  صحيح مسلم في كتاب- 2

  .)٤٤٦ص  / ٦ج ) (٢٧٥٥٦(، وأحمد )٥٢٠ص  / ٢ج ) (٤٣٢٣(ذكر خروج الدجال :  باب-المالحم 

صلى -فضائل القرآن عن رسول اهللا : ، والترمذي في كتاب)٤٤٥ص  / ١ج ) (١٤٠٠ (يفي عدد اآل:  باب–الصالة :  أخرجه أبو داود في كتاب- 3
ص  / ١ج  ) (٢٠٧٥(، والحاكم )٢٩٩ص  / ٢ج ) (٧٩٦٢(، وأحمد )١٦٤ص  / ٥ج ) (٢٨٩١ (ما جاء في فضل سورة الملك:  باب-اهللا عليه وسلم

  ).٢٠٩١(، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم )٧٥٣

:  باب-صالة المسافرين وقصرها : في كتابو، )١٤٧٢ص  / ٤ج ) (٣٧٨٦ (شهود المالئكة بدراً:  باب–المغازي : بخاري في كتاب أخرجه ال- 4

 ).٥٥٥ص  / ١ج ) (٨٠٨ (فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة اآليتين من آخر البقرة
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 مشهور فعندنا شواهد كثيرة، لو أراد اإلنسان أن يؤلف في ذلك كتاباً لوجد من الروايات ما يكفيه، فهو أمر
  .ائع معروفذ

  :؟ أو جزء من آيةأن هذه آية كاملةما الفائدة من معرفة 

 من اآليات التي فيها هذا أن يقرأ عشر آيات، وقرأ -مثالً–  فيما لو نذرمعرفة هذا األمر قد يحتاجه اإلنسان
  . من وفائه بنذرهحتى يتحقق فهو يحتاج لمعرفة ذلك ،اً أو عشراًتسع قرأ هل يكونالخالف، 

من قام بعشر آيات ((: ، كحديثفي الفضائل فإنه يحتاج لمعرفة العد  بعض األحاديث ليطبقما يأتيحينكذلك 
  .)٦())لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين

 من أين يبدأ حتى يكون قد عد -رحمه اهللا-الحافظ ابن حجر ك في األجزاء األخيرة حتى إن بعض أهل العلم 
  .ا يحتاج إلى العدمثل هذ، ففي قبل أن ينام  يصلي بهاقرأ ألف آية

 في لو قرأ ف،ن خطبة الجمعة ال بد فيها من قراءة آية كاملةإ :من قال يحتاج إلى معرفة ذلك وكذلك أيضاً
  ؟ كاملة كاملة أم ال بد مما بعدها لتتم له آيةيةهل هذه آ، ف}ِصراطَ الَِّذين َأنعمتَ علَيِهم{ :الخطبة قول اهللا تعالى

 بأقصر سورة من القرآن، وأقصر يثبت: الجواب ف؟ماذا يثبت اإلعجازب : فلو قلناقضية اإلعجاز،كذلك في 
  .سورة ثالث آيات

  ؟لى قول بعض أهل العلملة، أو ثالث آيات أخرى من القرآن عأو ما يعادلها من آية طوي:  نقولهل: إذن
  ..وهكذا، يضاً يحتاج فيه إلى معرفةهذا أف

 ألئمة كبارولذلك العلماء اعتنوا بهذه القضية وألفوا فيها نظماً ونثراً، بل إن كثيراً من الكتب المؤلفة في هذا 

  . زالت لم تطبعالمخطوطة 

ل  التي نزعدد األحرفت من تنوع القراءات الناتج عن تفعلى كل حال هذا يمكن أن يرجع فيه إلى ما ذكر
  .القرآن نزل على سبعة أحرفف، القرآنبها 

وإال فنحن ما نطيل بهذه  فيلتبس عليه األمر، ذهن أحد ال بد من ذكر هذا الكالم؛ لئال يقع إشكال في  كانطبعاً
 عندها طالما فالطريقة، وإال لن ننتهي وال بعد ثالثمائة سنة من هذا الكتاب، لكن هذه قضية ال بد من الوقو

  .رها ذك المؤلفأن

 سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثالثون :وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار"

 ألف حرف ةثالثمائ هذا ما أحصيناه من القرآن وهو : وأما حروفه فقال عبد اهللا بن كثير عن مجاهد،كلمة
ثمائة ألف حرف  ثال:يسارن عطاء بن عوقال الفضل ، وأحد وعشرون ألف حرف ومائة وثمانون حرفاً

ن الحجاج جمع القراء والحفاظ إ : وقال سالم أبو محمد الحماني، وخمسة عشر حرفاًوثالثة وعشرون ألفاً
ثمائة ألف وأربعون  فحسبنا فأجمعوا أنه ثال: قال؟ حرف هو منخبروني عن القرآن كله كمأ:  فقال،والكتاب

                                                                                                                        
صالة المسافرين : في كتاب، ومسلم )٧٨ص  / ١ج ) (١٨١ ( بعد الحدث وغيرهقراءة القرآن:  باب-الوضوء : أخرجه البخاري في كتاب - 5

  ).٥٢٥ص  / ١ج ) (٧٦٣ (الدعاء في صالة الليل وقيامه:  باب-وقصرها 

، وحسنه )١٨١ص  / ٢ج ) (١١٤٤(، وابن خزيمة )٤٤٤ص  / ١ج ) (١٣٩٨(تحزيب القرآن :  باب-الصالة : أخرجه أبو داود في كتاب - 6
  ).١٢٠١(ي المشكاة برقم األلباني ف
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، أيضاً كثيرة جداًها األقاويل فيت وعدد الحروف د الكلماعلى كل حال عد " وسبعمائة وأربعون حرفاًاًألف
  .وهي مبنية على ما سبق

 الكلمة الواحدة أحياناً : في سورة ال تلتبس على أحدخذ مثاالً يوضح لك القضيةأيضاً على أمر آخر،  ومبنية  
سورة ) ٥٠([ }ن قَِطراٍنسراِبيلُهم م{ : يقول-عز وجل-اهللا ف، ؟ة أو أكثريختلفون فيها هل هي كلمة واحد

  ؟ حارقطر: ، أي"آن"و" قطر"ن ا كلمتهيأم  ؟"قطران " كلمة واحدة}قَِطراٍن{: هل كلمة ف،]إبراهيم
  .هم في مثل هذا يختلفونف؟  كلمة واحدة، وإال فهيهي كلمتانعلى هذا ، فاًيعني حار" آن"، والقطر معروف

 هل يعدون الضمائرف ، الضمائر وعدم العديث عد من حمن جهة أخرىفي نفس الكلمة وكذلك يختلفون 

  ؟]سورة هود) ٢٨([} َأنُلِْزمكُموها{ : كقوله تعالى، من ضمائر أو يعدون الكلمة الواحدة بما يرتبط فيهامستقلة
للخطاب، " الكاف" و،كلمةهذه " أنلزم" وجه، أو أنك تقول ها كلمة واحدة بما ارتبط بها فهذادت عدإذاهذه الكلمة 

  ؟ كلمات تعدها فهل تعد هذه كلمة واحدة أو،"الهاء"وتعد الضمائر مثل 
يختلفون في هم  ف؟كلمة أخرى" التاء"كلمة و" أنعم"و تقول أهل تعدها كلمة واحدة؟ ، }َأنعمتَ{ :كذلك قوله تعالى
  .العد بهذا االعتبار

  ؟بناء على ظاهر الرسم هل يكون ؟ العد يتم بناء على أي شيءوقل مثل ذلك بالنسبة لعد الحروف
من غير  كتبت؟ }مِلِك يوِم الديِن{ كتبت في القرآنيف ك ]سورة الفاتحة) ٤([ }مِلِك يوِم الديِن{ :كذلك قوله تعالى

  ؟ أربعة أحرففتصير }ِلِك يوِم الديِنام{ بحسب النطق هاتعدها ثالثة أحرف، أو تعد فألف
  ك حروف ينطق بها وال تكتب، فما هو المعتبر في العد؟وهنا،  تكتب وال تنطقهناك حروف

ب من قال من عد كل حرف مرسوم فإن عده يختلف عن عدالحروف التي ينطق بها، وقل مثل ذلك في عد 
  .يقع الخالف في عدد الكلماتما اختالف كثير في عدد الحروف بهذا االعتبار، كلكلمات، فيقع ا

وهذا من ، عنايةً بالقرآن كان من أكثر األمراء لحجاجفاهذا كثيراً،  عن حال، العلماء تكلموا وعلى كل
متناقضة، ال بل كانت  كانت غير طبيعية، والغرائب في التناقضات، وهذا يدل على أن شخصيتهالعجائب 

 كان يقرأ كل ليلة ربع القرآن، وجاء  فقدمن الحجاج،بالقرآن يعرف من األمراء من كان أكثر عناية 
قوة السيف أرهبهم وأمرهم أن يعدوا كل حرف وبالحسن البصري وجماعة وأعطاهم حب شعير، بمجموعة ك

يقرأ إلى  على أساس أنهنتهي الربع األول، وينتهي النصف؛ ين يأ له ا الشعير، ويبينوفي القرآن بحبات
 انتهوا من هذا  حتىالنصف وهكذا، فعملوا له ذلكنهاية وفي ي يقف عنده في نهاية الربع، ذالحرف األخير ال

  .كله في نحو أربعة أشهر، فكان كل ليلة ما ينام حتى يقرأ ربع القرآن

الكالم على مثل هذه األشياء في الكتب التي تتكلم ن جداً، وتجدوفالحاصل أن العلماء اعتنوا بهذا عناية كبيرة 
، ] للسيوطياإلتقان: [لك، وكذ] للزركشيالبرهان في علوم القرآن: [وتجدونه في كتاب عن العد وهي كثيرة،

 في عبارة عن مجموعة من الرسائلالكتاب و، ]علم الدين  للسخاويجمال القراء[: في كتاب وكذلك
  .في إحدى هذه الرسائل كان يتحدث عن قضية العدوجمعها في كتاٍب واحد،  تتعلق بعلوم القرآن، موضوعات

يعتنون بهذه القضية،  كيف كانوا :ل المثالعلى سبيتجد ] بصائر ذوي التمييز: [في كتابوتجد مثل ذلك 
عدد اآليات، وعدد  تكلم علىو -رحمهم اهللا- من قبل هؤالء العلماء -عز وجل-والخدمة التي لقيها كتاب اهللا 
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: ويقولوها آية، آية، والباقون لم يعد }والْقُرآِن ِذي الذِّكِْر{ :قراء الكوفة عدوا قوله تعالى: ل مثالًالكلمات، يقو

  .]سورة ص) ٢([ }ِفي ِعزٍة وِشقَاٍق{ : جعلوا آخر اآليةبل

لََأملََأن { :بل جعلوها آية، والباقون لم يعدوها، ]سورة ص) ٨٤([ }قَاَل فَالْحقُّ والْحقَّ َأقُوُل{: وقراء الكوفة عدوا
ِعينمَأج مِمنْه كن تَِبعِممو ِمنك نَّمهصسورة) ٨٥([ }ج [.  

ثم بدأ يتكلم عما هو أغرب عدد الحروف، وعدد كلمات القرآن،  تكلم على هذا، ثم بدأ يتكلم على  أنهفالحاصل
  .عدد النقط في القرآن  حيث تكلم عنمن ذلك

،  تكررمرةكم  وحرف كلفذكر ، كل الحروف الهجائيةحيث أتى بثم بدأ يتكلم عن عدد األلفات في القرآن، 
  .تفنن عجيب وهو

 أشياء عجيبة  فيه، تجد]البن الجوزيفنون األفنان في عيون علوم القرآن : [ أيضاً كتابمثل هذا الكتابو
سبع آيات متواليات، آخر كٍل منها اسمان :  فيقولاً ألغاز:أو قل مثالً أسئلة يذكر جداً، وهو مولع بهذه األشياء،

 ليس سور ؟جم كاملة آية تحتوي على حروف المع؟آيات أول كل حرف منها حرف الشين؟ -عز وجل-هللا 
  ؟فيها لفظ الجاللة

 -بهذا القرآن شدة عناية العلماء  تعرف حتىفتأمل-  وذكر تقسيمات عجيبة جداً تكلم على تحزيب القرآن،ثم

 كما سبق، وعدد النقط في وتكرار حروف المعجم في القرآن حرفاً حرفاًتكلم عن عدد اآليات والحروف، 
أين ينتهي ين ينتهي الربع، وأأرباع القرآن، وأثالث القرآن، ، و النصفينأوذكر أجزاء القرآن، القرآن، و

ألتساع، األعشار، سداس، األسباع، األثمان، ااأل  أين تقرأ في كل يوم خمس القرآن،الخمس إذا أردت أن
 وعشرين يةار، ثمانأنصاف األسباع، أنصاف األثمان، أنصاف األتساع، أنصاف األعشأنصاف األسداس، 

  . وهكذا، قسموه بهذه الطريقةاًثالثين جزء، اًجزء

 من هذه األجزاء المقسمة على أيام مقدار كل جزء  بالضبطين ينتهيفأ تحفظ القرآن في سنة، أردت أنإذا 

عرفون الكالم على تفسير وتإلى أي حد، يعني ين ينتهي أعدوا نصف القرآن حتى  فعدوا الحروف، السنة،
نه إذا كان التفسير أغلب فإنه ال بأس، فعدوا إ: ، باعتبار القول؟ال وأالجاللين هل يمسه غير المتوضئ 

 فهذه العناية لم يحظ بها كتاب ، المزملسورةوجدوها متساوية أظن إلى فمع حروف القرآن، حروف الجاللين 
  .مثل هذا القرآن

قل عنه  ن"]سورة الكهف) ١٩([ }ولْيتَلَطَّفْ{ : فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف؟ فأخبروني عن نصفه:قال"
الطريقة  هذه واألصل أن،  القرآن كل يوم يقرأ ربع في الليلة الثانية حيث كانأنه كان يقرأ إلى هذا الموضع

 في الربع يقف على الحرفكان  يكمل اآلية، واألفضل أن يكمل السورة، وهذا حيث ينبغي لإلنسان أنغلط، 
  .هذه الطريقة غير شرعيةو، اً واحداًرفزيد عليها ح يكان يريد أنما ف، وفي النصف وهكذا

 والثالث ، والثاني على رأس مائة أو إحدى ومائة من الشعراء،وثلثه األول عند رأس مائة آية من براءة"
 ،]ءسورة النسا) ٥٥([ }فَِمنْهم من آمن ِبِه وِمنْهم من صد{ : وسبعه األول إلى الدال من قوله تعالى،إلى آخره

 والثالث إلى } ]سورة األعراف) ١٤٧([ }حِبطَتْ{ :والسبع الثاني إلى التاء في قوله تعالى في سورة األعراف
: والرابع إلى األلف في الحج من قوله ]سورة الرعد) ٣٥([ }ُأكُلُها{ :األلف الثانية من قوله تعالى في الرعد
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 عدد الكلمات و اآليات،د بناء على عديسمونه باإلعجاز العددي يتكلمون اآلن على ما  الذين"}جعلْنَا منسكًا{

  ؟وعدد الحروف، هل يمكن أنهم يأتون بشيء يبنى عليه قوٌل باإلعجاز
  أنهذه المعاني العجيبة التي يستنبطونها في نهاية الدنيا، وقيام القيامة وانتهاء دولة اليهود، هذا الكالم يمكن

 أصالً، وال سمعوا بخالف أهل العلم في عد ؤالء ما يعرفون طريقة العدأكثر ه وكيف يعدون ؟يعتمد عليه

األعداد التي  العلمي واإلعجاز العددي، وبينت ، وتكلمنا على هذا في التفسير!اآلي وطريقتهم في العد
  .يذكرونها، وأين هي من الواقع

 والسادس ،]سورة األحزاب) ٣٦([ }ا مْؤِمنٍَةوما كَان ِلمْؤِمٍن ولَ{ :والخامس إلى الهاء من قوله في األحزاب"
 .والسابع إلى آخر القرآن ،]سورة الفتح) ٦([ }الظَّانِّين ِباللَِّه ظَن السوِء{ :إلى الواو من قوله تعالى في الفتح

ول  فاأل، وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن: قالوا، علمنا ذلك في أربعة أشهر:قال سالم أبو محمد
 والرابع إلى آخر ، والثالث إلى آخر الزمر،من سورة الكهف }ولْيتَلَطَّفْ{ : والثاني إلى،إلى آخر األنعام

  .أعلم فاهللا ، في هذا كله وقد حكى الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خالفاً،القرآن

 جمع ربعة، :ربعاتال "بالمدارسوأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت األجزاء من ثالثين كما في الربعات 

  .أو توضع فيه المصاحف أو نحو هذالمكان أو الصندوق الذي يوضع فيه أوراق المصحف، ا: ما تقولكوهي 

 والحديث في مسند اإلمام أحمد وسنن أبي ،وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن"
 في -صلى اهللا عليه وسلم- أنه سأل أصحاب رسول اهللا :داود وابن ماجه وغيرهم عن أوس بن حذيفة

 عشر وحزب المفصل حتى ة وأحد عشر وثالثاً وتسعاً وسبعاً وخمساً ثلث: قالوا؟القرآن حياته كيف تحزبون

، وشيخ -مرضي اهللا عنه-لم تكن في زمن الصحابة   حال التجزئة هذه على ثالثين جزءاً على كل "تختم
 كانوا يجزئون بالسور، وما -مرضي اهللا تعالى عنه-الصحابة  أن كلم على هذا، وبين  ت-رحمه اهللا-اإلسالم 

أما في التجزئة تقرأ كاملةً، ون السورة إ بحيث األجزاء؛ ألن التجزئة بالسور أكمل وأتمكانوا يجزئون بهذه 
على نهاية الجزء، المعنى لم يكتمل، فيتوقف اإلنسان بناء  وبالتالي فيكون رأس الجزء في وسط قصة قدف

  .فالتجزئة بالسور أفضل من التجزئة بالطريقة المنتشرة المشهورة

هة اإلسناد، ضعيفة من ج بل هي  فالذي أذكر أنها غير صحيحة،هذه الرواية التي ذكرها وعلى كل حال
أتي إليه ، فكان ي-صلى اهللا عليه وسلم-يأتون النبي ذكر الوفود الذين وهي في سياق ويمكن أن يراجع هذا، 

 وردي أو حزبي من نه قد شغلنيإ: يقف يراوح بين قدميه، وتأخر عليهم ذات ليلة، وقال وفد ثقيف، ومثالً
  .تراجع على كل حالفللقرآن، فسئل الصحابي كيف تقسمون؟ ا

:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-والنبي معروف، هو البالسور، هذا هو ن على كل حال التقسيم المشهور لك

  .)٧())فقه من قرأ القرآن في أقل من ثالثلم ي((((

  .)٨())اقرأ القرآن في أربعين((:  أيضاًوقال لعبد اهللا بن عمرو

                                     
ما جاء أنزل :  باب–القراءات : ، والترمذي في كتاب)٤٤٢ص  / ١ج ) (١٣٩٠(؟ في كم يقرأ القرآن:  باب–الصالة :  أخرجه أبو داود في كتاب- 7

، )١٣٤٧(؟ ب ختم القرآنفي كم يستح:  باب–  إقامة الصالة والسنة فيها:، وابن ماجه في كتاب)١٩٨ص  / ٥ج ) (٢٩٤٩ (القرآن على سبعة أحرف
  ).٢٢٠١(، وصححه األلباني في مشكاة المصابيح برقم )١٦٤ص  / ٢ج ) (٦٥٣٥(وأحمد 
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 : حتى قال، إني أجد قوة:قلت: قال ،)) في شهر القرآناقرأ(( : عنه كما في البخاري الرواية المشهورةفيو

  .)٩())فاقرأه في سبع وال تزد على ذلك((

، واهللا أعلم، كان يرتضيه ويختاره عامة أهل الحديثالذي   وهو مشهور تقسيم حالفتقسيمه إلى سبع على كل
  ..وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين

                                                                                                                        
، وحسنه األلباني )١٩٦ص  / ٥ج ) (٢٩٤٦(حديث رقم ) ١٣: ( باب-صلى اهللا عليه وسلم- القراءات عن رسول اهللا :كتاب أخرجه الترمذي في - 8

 ).١١٥٤(في صحيح الجامع برقم 

حديث رقم ] سورة المزمل) ٢٠([ }وا ما تَيسر ِمنْهءفَاقْر{: في كم يقرأ القرآن وقول اهللا تعالى:   باب–  فضائل القرآن:كتابخرجه البخاري في  أ-  9
  ).١٩٢٧ص  / ٤ج ) (٤٧٦٧(
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٣(سورة الفاتحة 

   سورة الفاتحةمعنى السورة واشتقاقها وذكر ما ورد في فضل

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

  :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

  .رتفاع فقيل من اإلبانة واال، هي مشتقةا واختلف في معنى السورة مم:فصل"

  :قال النابغة

  ألــم تــر أن اهللا أعطــاك ســورة
  

  ترى كـل ملـك دونهـا يتذبـذب          
  

  .بعدوالحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، ، بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :تعريف السورة في اللغة

علم من يرجع الكلمات إلى بعض أهل ال " من اإلبانة واالرتفاع:قيل":  عن السورة-رحمه اهللا-ن كثير يقول اب
، فعلى -رحمه اهللا-كالطريقة التي يسلكها أحمد بن فارس  ة وجيدة في تفسير األلفاظيقة فذَّأصولها، وهي طر

 وارتفاع، ت هذه الكلمة تدل على علوكل استعماال: يقول، فو يرجع هذه اللفظة إلى العلو واالرتفاعطريقته ه
  .أو ترجع إلى معنى العلو واالرتفاع

؛ ألن فقيل من اإلبانة أو االرتفاع لكانت العبارة أدقَّ: لو قال "قيل من اإلبانة واالرتفاع": هنا يقول ابن كثيرو
جليل وعني أنها برفعِة شأنها القول بأنها من االرتفاع يفالقول بأنها من االرتفاع غير القول بأنها من اإلبانة، 

  :ومنه قول الشاعر يمدح ملكاً،  سورة:علو شأنها قيل لهاوقدرها 

  ألــم تــر أن اهللا أعطــاك ســورة
  

  ترى كـل ملـٍك دونهـا يتذبـذب          

  

  .هذا هو المعنى إذا كانت مأخوذة من العلو واالرتفاع ف، منزلةً رفيعةأعطاك: أي

ر أنها منفصلة عن غيرها،  فهي باعتبا-المعنى الثاني الذي ذكره هناوهو -نها مأخوذة من اإلبانة إ: وإذا قيل
، وهذا كله عما بعدهاقلة من اآليات، منفصلة عما قبلها و مست بمعنى أنها منفكة عن غيرها، فهي وحدة:اإلبانة
ها ل من يقول بأنكقوبعضهم يقول غير هذا، إنها مأخوذة من اإلبانة واالرتفاع، وعلى كل حال : إذا قلنا

رة وس: رة الغضب، وكقولنا أيضاًوس: وكقولنارة األسد، وس: ، أو مأخوذة من القوة، كقولكمأخوذة من الشدة
  .عد لكن هذا فيه ب،تها قيل لها ذلكوقُبسبب  ف،وشدته قوة اإلسكار يعني– المسكر:  أيالشراب

 هذه :يقولونفبمعنى جماعة من اإلبل،  من اإلبل، سور هذا: كما يقولونمأخوذة من الجمع : وبعضهم يقول
  .فقيل لها ذلكوأقل السور ثالث آيات السورة باعتبار أنها مجموعة من اآليات، 
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 الرتفاعه ؛وبعضهم يرجع ذلك إلى معنى اإلحاطة، وبعضهم يجمع بين اإلحاطة واالرتفاع، مثل سور المدينة

 بما في يكون محيطاً لها أسوار تحيط بها، فهذا السور قديماً كانت المدن والقرىفوإلحاطته بالبنيان في داخله، 
  . من البيوتداخله

اآلن سور البلدان  "البلدان  لشرفها وارتفاعها كسور:وقيل، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة"
العلو  لكن الشرف يتعلق ب،فاع واإلحاطةاالرت:  هماعالقة بالشرف، وإنما له عالقة بمعنيينليس له 

ألم تر أن اهللا أعطاك : " رفعة معنوية، فهي منزلة كما قالي لشرفها، فالشريف رفيع، وه:واالرتفاع، بمعنى
المعاني   لعلو مكانتها ومنزلتها وشرفها، فهذه: رفيعة، فقيل لها ذلك بمعنى االرتفاع، أي يعني منزلةً:"سورةً

 اإلحاطة  يكون بمعنىإنماوبمعنى العلو والشرف، نرجعها إلى سور المدينة  وبالتالي ال تفترق بهذه الطريقة،
  .والعلو

ر طوال، عرفون من القرآن، سوالسورة هي التي تف،  يوجد أحد تخفى عليه السورةإذ ال ؛سهلواألمر في هذا 
  . تخفى على أحدالوسور قصار، وسور متوسطة، 

  المعنى هذا"اإلناء وهو البقيةار ئسأ من  مأخوذٌ، منهاًسورة لكونها قطعة من القرآن وجزءوقيل سميت "

بالهمز،  )سؤرة (:، وبعضهم يجعلها مهموزة فيقول)سورة(  من غير همزأنها مهموزة؛ ألن السورةبناء على 
من القرآن؛  وهو البقية، فهي كأنها بقية من القرآن، يعني بعض من السؤر : سؤرة فبعضهم يقول:فإذا قلنا

 إال على )سؤرة وليست سورة(ما كان بالهمز  ذا المعنى يرجع إلىه: إذن، فألن السؤر هو جزء من الشيء
  .التسهيل

 :وقيل،  النضمام ما قبلها؛ وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واواً،صلها مهموزاً أوعلى هذا فيكون"

لها وقيل :  أي، اللغوية للسورةهذا أحد المعاني " ألن العرب يسمون الناقة التامة سورة؛لتمامها وكمالها
  . كما قد يتوهمتمامها خففت الهمزةسبب  أنه ب بكالمه هنا وليس المقصودسورة لتمامها وكمالها،

العرب يسمون " : قال هنا كما،لكمالها وتمامها سورةقيل لها :  يقالرة؟و س للسورة لماذا قيل:فلو قال قائل
  ."الناقة التامة سورة

 وجمع ، كما يسمى سور البلد إلحاطته بمنازله ودوره،تها ويحتمل أن يكون من الجمع واإلحاطة آليا:قلت"
سورة سبفتح الواو-ر و-وقد يجمع على س ورات وسرات  "راتوووسكون بضم السين-يجمع على س 

  . وفتح الواوالسينبضم   وسورات-الواو

  : السورة في االصطالحتعريف

مشتمل على آيات نها قرآن إ: يمكن أن يقال فيهاف  كثيرة متقاربة،ىفي االصطالح يذكرون لها معانالسورة 
  .أقلها ثالث

وجدنا أقصر سورة   حيثعندنا على أن أقلها ثالث إال االستقراءدليل  ؛ إذ الباعتبار االستقراءثالث : وقلنا
تمثل وحدة مستقلة من  ذات مطلع ومقطع  آياتثالث السور أقلف، ثالث آيات عبارة عن  هيفي القرآن

  .القرآن

  :نى ذات مطلع ومقطعمع
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:  فأقولجدها كثيراً في التعريفات، ولكن ال تكاد تجد أحداً يشرحها، بل ما رأيت أحداً شرحها،ن ةهذه عبار

 يحدها ويفصلها  لها بداية ونهاية، مطلع مبتدأ، ومقطع أي يفصلها عن منتهى أي:معنى ذات مطلع ومقطع
  .عن غيرها

  : اآلية في اللغةتعريف

إما : آليةالمعنى اللغوي ل "فمن العالمة على انقطاع الكالم الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها :وأما اآلية"
  .أن تكون من العالمة

  سميت اآلية عالمة لماذا:، أيهذا تعليل "انقطاع الكالم الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها": ثم إن قوله

 حد  به يعرفاًن لها حدإ: صلة أو قلأنها منف والمقطعف بها عر قيل لها عالمة ألنه ي:فيقال ؟بهذا االعتبار

  .لها المعاني اللغويةل لآلية لغة، وهذا على أحد وفهذا تعليل التعريف األوتتميز عما قبلها، اآلية عما بعدها، 

ام منته من األحكما تضعالمة على صدق من جاء بها، أو لكونها عالمة على أنها : ومن معاني اآلية في اللغة
  .نها من العالمةإ: هذا إذا قلناففهي دالة عليه، 

ما ألنها عالمة على انقطاع ؛ إ من العالمة:قيل يةمعنى اآل :نقول أردنا أن ندقق في ضبطها  العبارة إذا:نإذ
الوحدات داخل السورة، فهي عالمة  ود اآليات حدو بهانعرففالكالم الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، 

، وإما أنها عالمة على صدق من جاء بها، أو لكونها عالمة  ذلك، أي هي بائنةٌ عن أختها ومنفردةيعرف بها
سورة ) ٢٤٨([ }ِإن آيةَ ملِْكِه{: ، أو أن اآلية هي كما قال اهللا تعالىعلى ما تضمنته من األحكام فهي دالة عليه

  .المقصود عالمة ملكهو، فاآلية هنا بمعنى العالمة، ]البقرة

 سميت آية ألنها عجب يعجز البشر :وقيل ،}ِإن آيةَ ملِْكِه{ : قال اهللا تعالى، عن أختها ومنفردةأي هي بائنةٌ"

إما من العالمة فاآلية ،  من معاني اآليةاآلن هذا معنى آخراآلن هذا ما له عالقة بالعالمة،  "عن التكلم بمثلها
 كما  آية،:بمعنى أن الشيء العجيب يقال له من العجب، أية  أو أنها آي، الذي ذكرناه األول هو المعنىهذاو

رأيت إنساناً هو آية في : تقول، وكأن بمعنى ليس له في الحسن مماثل آية ليس له في الحسن نظير، :يقال
  .. وهكذا،ي الذكاءعجب فرأيت  إنساناً هو : فالمعنى الذكاء،

بمعنى أنها هي  :قيلفلكن حتى اآلية قيل فيها غير هذا، هذا االشتقاق،  "...ة مثلي وأصلها أي:قال سيبويه"
 في كالم آية، وهو معنى معروف أيضاً تمثل هذه الوحدة التي يقال لها ، وربما الجملجماعة من الكلمات

  :العرب، ومنه قول الشاعر وهو برج بن مسفر

  خرجنا من النقبـين ال حـي مثلنـا        
  

ــل   ــاح المطاف ــا نجــزي اللق   بآيتن
  

  .ممكن أن تكون بمعنى الجماعةفخرجنا بجماعتنا، : يني بجماعتنا، أ يع:بآيتنا

  .صلها أيية وهذا هو المشهورهذا التصريف لآلية، أ ،"ة وشجرةم أكَة، مثليوأصلها أي: قال سيبويه"

ة على ي أصلها آِي: وقال الكسائي، فصارت آية بهمزة بعدها مدة،تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً"
 كراهية ألفاًاألولى فقلبت بتشديد الياء، ة  أصلها أي: وقال الفراء، ثم حذفت اللتباسها فقلبت ألفاً،وزن آمنة

  .هو األول على كل حال المشهور "وآيايوآيات  آي وجمعها ،التشديد فصارت آية

  : والفرق بين اآلية والسورةالمعنى االصطالحي لآلية
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 ،أو إلحاقاً: بعضهم يقولونها قرآن مركب من جمل ولو تقديراً، إ: ن يقاليمكن أ في االصطالح ى اآليةمعن
  .مندرج في سورة ذو مطلٍع ومقطع

 هي قرآن مركب من جملف ليست كذلك، اآليةومجموعة من اآليات،  السورةأن  الفرق بين اآلية والسورةو

  .ولو تقديراً

) ٦٤([ }مدهامتَاِن{ :قوله تعالى ما هي؟ هي آيةأقصر قديراً، يعني مركب من جمل ولو ت :والمقصود بقولهم

  .)هما مدهامتان: ( ألن التقديريةتقديرهذا مثال الجمل الف، ]سورة الرحمن

) ١([ }الَر{ :وقوله ،]سورة البقرة) ١([ }الم{ :أو إلحاقاً مثل الحروف المقطعة، فقوله تعالى : والمقصود بقولهم

إن الحروف المقطعة من الجمل التقديرية؛ ألنك ال تقدر :  وال يصح أن يقال، إلحاقاً يسمىهذا ]سورة الحجر
، ]سورة الرحمن) ٦٤([ }مدهامتَاِن{ : كما قدرت في قوله تعالى)هم ألف الم ميم، أو هم ألف الم راء: (فتقول
  ).هما مدهامتان: (فقلت

أقسم : (، فالتقدير]سورة العصر) ١([ }الْعصِرو{: ومن األمثلة على الجمل التقديرية في القرآن قوله تعالى
 آية )تانمدهام( فـ قرآن مركب من جمل ولو تقديراً،اآلية : ن أقسم بالعصر، فإذ،الواو واو القسم ف،)بالعصر

  .، وهكذا للعلم به)هما( فحذف )تانهما مدهام (:في الظاهر، لكن تقديراً هي جملةة ما هي جملو

  . طائفة من القرآن ذات مطلع ومقطع مندرج تحت سورةاآلية: يقالفيختصر هذا أن على كل حال يمكن و

، هذه آية ما يخفى على ]سورة اإلخالص) ١([ }قُْل هو اللَّه َأحد{ : كقوله تعالىمعروفة،فهي واآلية ال تخفى 
  .أحد

 ،وقد تكون أكثر،  ذلك ونحو"ال" و "ما" : وقد تكون على حرفين مثل، فهي اللفظة الواحدة:وأما الكلمة"
   ]سورة هود) ٢٨([ }َأنُلِْزمكُموها{  و،]سورة النــور) ٥٥([ }لَيستَخِْلفَنَّهم{ :وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل

}وهنَاكُمقَيباعتبار أنه يرتبط   الذي ذكره هوهذا  طبعاً" وقد تكون الكلمة الواحدة آية،]سورة الحجر) ٢٢([ }فََأس
فنحذف الضمائر، فسيخرج عندنا أقل من هذا ل هذا لكن إذا أردنا أن نفص، فجاء بهذه الجمل، بعضه ببعض

من  :}َأنُلِْزمكُموها{ :قولهاستخلف، و: ليستخلفنهم أصلها من ،}لَيستَخِْلفَنَّهم{ : تعالىإلى قوله أتيتإذا ، فبكثير
ترجع إلى أن  ىرجعناها إلى األفعال، وإال فنقول األولأا هذا إذوسقى،  من: }فََأسقَينَاكُموه{ :قولهألزم، و

  . السقي إلىية إلى اإللزام، والثالثةاالستخالف، والثان

 }والْعصِر{ ،]سورة الضحى) ١([} والضحى{ ،]سورة الفجر) ١([} والْفَجِر{ :وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل"

  .ما سبقعلى خالف كما ذكرت في "]سورة العصر) ١([

سورة ) ١([ }حم{ و ]سورة يــس) ١([ }يس{ و ]سورة طـه) ١([ }طه{ و ]سورة البقرة) ١([ }لما{وكذلك 
  في قول الكوفيين: عندما يقولطبعاً "عندهم ]سورة الشورى) ٢-١([ }عسق *حم{في قول الكوفيين و  ]الدخان

ن ي يعني الكوفي:إذ قرأ بها الكوفيون، لكسائي أمثال اقراء الكوفة المقصود بهم لكوفيين، وإنماا رأي  هذاليس
كله قرآن، وكما ف من جهة الرأي، وإنما ذلك كله بتوقيف، تقراءتهم ليسو -مشاهير هؤالء األئمة- الثالثة

  .ون ذلك آية بأن ذلك ربما يرجع إلى القراءة، فعلى قراءة الكوفيين يكعد اآليسبق في الكالم على 
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 ال أعلم كلمة هي وحدها : وقال أبو عمرو الداني،ل يقول هذه فواتح السوروغيرهم ال يسمي هذه آيات ب"

  . بسورة الرحمن}مدهامتَاِن{ :آية إال قوله تعالى

 وأجمعوا أن فيه ،أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب األعجميةو :قال القرطبي :فصل
ألن  اسم أعجمي لكنه من األعالم األعجمية المصروفة؛ نوح ")إبراهيم ونوح ولوط(ـ ك، من األعجميةأعالماً

عليه الصالة -ألن هود  ما ذكر هنا؛ ، وبالنسبة لـ هود فإنه يصرف إذا كان أوسطه ساكناًاألعجمي
  .-رضي اهللا عنه-كما في حديث أبي ذر  عربي على قول طائفة صلهأ -والسالم

صلى اهللا عليه -من العرب، محمد  من األنبياءأربعة أن  ذكر  حيثهل العلم،وهذا الحديث حسنه بعض أ
على قول من يقسم لبائدة كما يقولون، وهذا من العرب ا )هود وصالح(ـفوشعيب، وصالح، ، وهود، -وسلم

  .العرب إلى هذا التقسيم

 وبناء على أنها أعجمية فهي مصروفة؛ ألن وسطها  فهي منصرفة،فعلى كل حال بناء على أنها أسماء عربية
  .)لوط وهود( كـ،ساكن

واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك ، )إبراهيم ونوٍح ولوط(أن فيه أعالماً من األعجمية كـ وأجمعوا"
 ما وقع فيه مما يوافق األعجمية فهو من باب ما توافقت : وقاال، فأنكر ذلك الباقالني والطبري،باألعجمية
  : أصول الفقه فيدرس المراقيوقد مر بنا في ب،  ما يسمى بالمعر هي وجودهذه المسألة ،"فيه اللغات

ـ         العـرب  اما استعملت فيمـا لهوج

ــه مثــل إســماعيل ــا كــان من   م

  

  .....إن كـــــان منــــــه 
  

ــرب    ــتهم مع ــا لغ ــر م ــي غي   ف

  ويــونس قــد جــاء فــي التنزيــل

....................................  

  .اًاألعالم هذه خالف هذا يدل على أن فيف

وفي  "يس في القرآن شيء من التراكيب، وأجمعوا أن فيه أعالماً من األعجميةأجمعوا على أنه لو": قال
في كل اللغات، وبالتالي ال هي هكذا : إن كان منه، يعني حتى األعالم بعض أهل العلم يقول:  يقولالمراقي

األسماء منها ما هو أعجمي، ومنها ما هو ؛ ألن أنها أعجمية أو عربية، لكن هذا القول فيه نظربيحكم عليها 
عربي، وهذا معروف ال ينكر، وحتى العلماء تكلموا في التسمية باألسماء األعجمية، وفيما ال يعرف معناه من 

ال يطلق أسماء ال يعرف : وقالواالذوات والمعاني وغير ذلك،   األشياء منسماء األشخاص وأسماء عمومأ
  .وجود األسماء األعجمية أمر مشاهدثم إن  نحو ذلك،  أشياء شركية وها قد تكون فيهامعناها؛ ألن

  :بأنها أعجمية، ولهذا قال هنا في المراقيال يحكم على أسماء األعالم : فعلى كل حال من أهل العلم من يقول

ــر ــار األكث ــه واختي ــان من   إن ك
  

ــ    ــي للمنكَّـ ــشافعي النفـ   روالـ
  

إسماعيل، وإبراهيم، : خاص مثل أسماء األش:معنى األعالم و،معندنا األعال، ففصار عندنا القسمة ثالثية
ذا ال إشكال في وجوده في القرآن؛ هفويونس، ويوسف، هذه أسماء أعجمية، وبعضهم نقل عليها اإلجماع، 

 األلفاظ األعجمية بعض ء األعجمية تطلق في األصل كما هي وإن كانت العرب تتصرف فيألن األسما
حيث يلوي ب يطق بها األعجمينباللفظة األعجمية كما ينطقون  الالعرب فع لغاتها، الءم متالتصرف، مما ي

  .أعجمي فالعب به:  هيدهم في هذالسانه كما في لغة القطط، وإنما القاعدة عن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ٦

يبتسم  وأيضحك منه ،  ينطق لفظة إنجليزية أو غيرها على غير وجههااًإذا سمع إنسان ولذلك بعض الناس
ه نطق الكلمات الحضارية، وهذ يعرف كيف يال ؛ ألنه بدوي على أنه هذا اإلنسانينظر إلى وابتسامة ساخرة،

  .ال بأس عليك أن تنطق بها بما يتالءم مع لغتكنظرة خاطئة؛ إذ 

وأشباه ذلك مما ينطق به عامة الناس، واألحسن أن تسميها التلفون  مثلهمثالً ال بأس أن تقول رادو، و فالراديو
 فليس ؛لوي لسانك بها كما يلويه األعجمي وما أشبه هذا، لكن ال تمذياع، وهاتف،: تقولفية، باألسماء العرب

  .ذلك من شأن العرب

، الخ..إسماعيل، وإبراهيم، ويونس، ويوسف: فالحاصل أن األسماء األعجمية موجودة بال شك في القرآن مثل
  .وهذه يكاد يتفق العلماء عليها

 في  أعجميةال يوجد جملةفعلى أنه غير موجود قطعاً وهو التراكيب،  فق العلماءوالقسم الثاني الذي يقابله يت
وال يدعي  ،]سورة الشعراء) ١٩٥([ }عرِبي مِبيٍن ِبِلساٍن{ : قال-عز وجل- واهللا  ذلككيف يوجد إذ أبداً؛ القرآن

مكذب فهو ئل ذلك لو قاله نه يوجد في القرآن تركيب أعجمي أبداً، وقاإ :أحدذا أحد إطالقاً، وما قال ه
  .بالقرآن

  :رةاأللفاظ المنكَّ

ا هو فهذوسندس، وأشباه ذلك من األلفاظ المنكرة، ، إستبرق وسقسطا مشكاة، :رة مثلنكََّالم  األعجميةاأللفاظ
 ب يعنيمعروال ،ب هل يوجد في القرآن ما يسمى بالمعر:قيلفإذا  بين أهل العلم، وقع فيه الخالف الذي

نقل إلى : أينقلوه إلى لغتهم، :  أيالعرب فيما وضعت له في األعجمية،ا استعملته األعجمية التي األلفاظ
  ؟غير موجود و أ، فهل هذا موجود نفسهلمسمىل اللغة العربية

  .هذا الذي فيه الخالف الكثير بين أهل العلم

: ؟ قالوا]سورة الشعراء) ١٩٥([ }ي مِبيٍنِبِلساٍن عرِب{ :قوله تعالىوكيف تقولون في :  قيل إنه موجود،:فمن قائل

  .ي بحر القرآن، والعبرة في الغالبقليلة ال تؤثر فاللفاظ فاألال يؤثر، ن وجود الكلمة والكلمتين إ: نقول

عجمية أ أصلها :أنتم لماذا تقولون أو أأللفاظ ليست لغة العجم أحق بها، فهذه اٍألسماء: وبعض أهل العلم يقول
 والدليل عندنا أن ؟العجم أخذوها مناو هي عربية :وتقولونتعكسون القضية فلماذا ال ب إلى لغتهم، ونقلها العر

   فالعجم أخذوها؟هي عربية أصالً: ن، إذ}ِبِلساٍن عرِبي مِبيٍن{:  قال-عز وجل-اهللا 

  .عى أنها أعجمية، هذه األشياء قد تكون مشتركة بين اللغاتدلماذا ي: وبعضهم يقول

أخذتها، ونطقت  على كل حال إذا فرض أن أصولها أعجمية فإن العرب :ويقولبعضهم يهون من شأن هذا، و
بحوا يعرفون معناها عند وأصفذابت في لغتهم،  تها بطريقٍة تتالءم مع لغة العرب ومخاطباتهماستعملبها و

رب، ، فنزل القرآن بلغة العاًفصارت من جملِة لغتهم وإن كان أصلها أعجمياإلطالق، وال يخفى ذلك عليهم، 
: فنزل القرآن بذلك، فهذا موافقٌ لقوله تعالى  فيما بينهماويتداولونه  مما يستعملون في لغتهمت هذه األلفاظوكان

  ..ن هذه األلفاظ ذابت في لغة العرب، وصارت في جملة لغتهمإ إذ }ِبِلساٍن عرِبي مِبيٍن{
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 من أكثر من جمعها وتتبعها، -فيما أعرف- قيل فيها، وهذه األلفاظ  المسألة هذه خالصة ما،فعلى كل حال
 جمعها ، حيث]بالمعر: [ه مطبوع في المغرب، اسمهالسيوطي في كتاٍب ل هو قال بأن هذه أعجميةو

  .ضعها في جداولوو

ِإياك * مِلِك يوِم الديِن* الرحمِن الرِحيِم *ينِملَا العبِللَِّه ر دمح الََْ*ِبسِم اللِّه الرحمِن الرِحيِم{ :سورة الفاتحة"
  تَِعيننَس اكوِإي دبنَع *  ستَِقيماطَ المرالَ            * اهِدنَا الصو لَـيِهموِب عغـضغَيـِر الم لَـيِهممتَ عَأنع اطَ الَِّذينِصر

الِّينسورة الفاتحة) ٧ – ١[( }الض[.  

 أم الكتاب عند : ويقال لها أيضاً،ح القراءة في الصلواتت وبها تفت،فاتحة الكتاب خطاً : الفاتحة أي:يقال لها
الفاتحة، وأسماء الفاتحة أكثر بعض العلماء من تعدادها، حتى إن سورة هذا شروع في ذكر أسماء  "الجمهور

ما يزيد على " اإلتقان"بعضهم كالسيوطي في لها ، بل عد أوصلها إلى نحو من ثالثين اسماًبعضهم ربما 
هي أوصاف، ومنها أشياء ال تثبت أصالً، فأسماء  يذكرونها ، وكثير من هذه األسماء التياًالعشرين اسم

  .ذلكهي أقل من الفاتحة 

 :فمن أسمائهالو وقفنا مع األشياء التي يصح أن تكون أسماء مما صح فيه الدليل لكان هذا هو الالئق، 

وإذا واضح جداً، و ن ترتيب السور توقيفي فهإ: إذا قلناوهذا تتح بها القرآن، ألنه يف؛  الفاتحة وسميتالفاتحة،
لكن أن يكون ذلك هو سبب التسمية ربما حف على كل حال، انه ليس بتوقيفي فهي مفتتح بها المصإ: قلنا

  .يكون فيه إشكال

، وليس العكس ، تقرأ سورةثم  الفاتحة أوالً حيث تقرأنه تفتتح بها القراءة في الصالة،الفاتحة؛ أل  سميتكذلك
  . أيضاًهذا واضحو

 قال رسول اهللا :قال -رضي اهللا تعالى عنه-وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة "
الحمد هللا رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن ((: -صلى اهللا عليه وسلم-

باعتبار أنها مبدوءة  -كما في الحديث– الحمد:  يقال لها"ويقال لها الصالة ، الحمد: ويقال لها،)١())العظيم
أنها تشمل معاني  باعتبار -كما يقول بعض أهل العلم- أم القرآن :بالحمد ومشتملة على الحمد، ويقال لها

 مُأ: جمع الدماغ التي تةويقال للجلد، م ُأ:الجيش لراية ترجع إليها، ولهذا قيلوالقرآن وذلك أنها تدور عليها، 
أم الكتاب هي أم القرآن، وقرآن، فمعاني القرآن ترجع إليها، فهي  باعتبار أنها جامعة لمعاني الأم الدماغ، فهي

  .كذلك

 : قال تعالى، القرآن جميعاً بأنه مثاٍنوصف -عز وجل-، واهللا ؛ فلكونها سبع آيات السبع المثاني تسميتهاوأما

}نسَل َأحنَز اللَّهثَاِنيا متَشَاِبها مِديِث ِكتَاببمعنى أنه مشتمٌل على الثناء على اهللا ، ]سورة الزمر) ٢٣([ } الْح-

  .، أو ألنه يثنى بالقراءة أو غير ذلك-عز وجل

 ومن  دون المائة، وهياآليات التي تقرب من المائة، وهي القسم المعروف في القرآنهو  أيضاً المثانيو
  .القرآن بالمثاني أنها تذكر حال أهل الجنة ثم تثني بذكر حال أهل النار ةاألوجه في تسمي

                                     
 والترمذي في كتاب ،)٤٦١ص  / ١ج ) (١٤٥٧ (الكتاب فاتحة:  باب–كتاب سجود القرآن  أبو داود في ))والقرآن العظيم((:  دون قوله أخرجه-  1

 ).١٢٩٣(اني في صحيح أبي داود برقم ، وصححه األلب)٢٩٧ص  / ٥ج ) (٣١٢٤(تفسير سورة الحجر :  باب–تفسير القرآن 
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ولَقَد آتَينَاك سبعا من الْمثَاِني والْقُرآن { : كما قال تعالىسبع آياتهي و،  أنها تثنى باعتبارالفاتحة مثاٍنو
ِظيمهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-، والنبي ]رسورة الحج) ٨٧([ }الْع
  .)٢())أوتيته

قسمت الصالة بيني وبين ((:  عن ربه-صلى اهللا عليه وسلم-لقوله  الصالة؛ : الحمد، ويقال لها:ويقال لها"
واهللا -يبدو  ))قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين((: -صلى اهللا عليه وسلم–قوله  )٣(..))عبدي نصفين

، فإنه  الفاتحة بهابما يدل على أن المقصودذكر ذلك  مثَ، وإن كان  للسورةليس من األسماء أن هذا -أعلم
فإن الشيء قد يسمى ببعض أجزائه ؛ ومكانتها، وأنها ركن فيهاألهميتها في الصالة، ربما أطلق عليها ذلك 
  .وقد يكون العكس

 حمدني : قال اهللا، هللا رب العالمين الحمد: فإذا قال العبدقسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين،(("

رضي اهللا –  لحديث أبي سعيد؛الرقية:  ويقال لها، ألنها شرط فيها؛ فسميت الفاتحة صالة، الحديث،))عبدي
وما ((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال له رسول اهللا ، في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم-تعالى عنه

ن يعني أنه يرقى بها ال أن ذلك من أوصافها، إ :مكن أن يقالأقرب ما ي على كل حال ")٤())يدريك أنها رقية
  .سورة الرقيةتسمى سورة الفاتحة 

ولَقَد آتَينَاك {: لقوله تعالى؛  وأبو العالية ،وقتادة، -مارضي اهللا تعالى عنه-وهي مكية قاله ابن عباس "
وجه االستدالل بهذه اآلية على أن سورة الفاتحة  "لى أعلمواهللا تعا، ]سورة الحجر) ٨٧([ }سبعا من الْمثَاِني

دليٌل من فهذا وسورة الحجر سورة مكية، فهي تتحدث عن الفاتحة، ،  من سورة الحجر هو أن هذه اآليةمكية
  .وال يلتفت إلى غيره، القرآن على أن سورة الفاتحة نازلة بمكة، وهذا هو المعروف عند أهل العلم

بينما جبريل ((: بحديث مشهور في صحيح مسلم نزلت في المدينة، واستدلوا على هذا: بعض أهل العلم قال
 هذا باب من السماء فتح اليوم : من فوقه فرفع رأسه فقال سمع نقيضاً-صلى اهللا عليه وسلم-قاعد عند النبي 

 أبشر : فسلم وقال،وم هذا ملك نزل إلى األرض لم ينزل قط إال الي: فنزل منه ملك فقال،لم يفتح قط إال اليوم
في المدينة، كان هذا : فإن قيل ،)٥()) فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة،بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك

  ؟ وهي نزلت بمكةفكيف جاء بفاتحة الكتاب
يضاً  أ تكون يمكن أن بذلك، والبشارة-صلى اهللا عليه وسلم- بها أصالً، وإنما بشر النبي  هو لم يأِت:يقال

من سورة  -صلى اهللا عليه وسلم– أوتيهما ين آيتالمزية لسورة الفاتحة وآخرعلى أمٍر قد مضى، فبين له 
ال يفهم منه أنه هو الذي نزل بها ف، ، وهو كذلك في الماضي عن شيء كانكونتيمكن أن البشارة فالبقرة، 

 أن جبريل هو الذي نزل واضحمر فاألجبريل، غير ن بعض القرآن قد ينزل به إ :المعاصرينكما قال بعض 

                                     
  ).١٦٢٣ص  / ٤ج ) (٤٢٠٤ (الكتاب فاتحة في جاء ما :باب –التفسير :  أخرجه البخاري في كتاب-  2

 وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة وال أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها:  باب–الصالة :  أخرجه مسلم في كتاب- 3

  ).٢٩٦ص  / ١ج ) (٣٩٥(

  ).٢١٦٩ص  / ٥ج ) (٥٤١٧ (الرقية في النفث:  باب–الطب :   أخرجه البخاري في كتاب- 4

) ٨٠٦ ( فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة اآليتين من آخر البقرة: باب -  صالة المسافرين وقصرها: كتاب أخرجه مسلم في - 5

  ).٥٥٤ص  / ١ج (
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ال يؤثر على  وهذا في الجملة فالقول بأن ،]سورة الشعراء) ١٩٣([} نَزَل ِبِه الروح الَْأِمين{ :به كما قال تعالى
  .غير صحيحقول هذا ف أن ينزل غيره بآيٍة أو نحو هذا، ذلك

ان يقرأ الفاتحة، وآية الحجر تدل على  كان يصلي بمكة، وك-صلى اهللا عليه وسلم-ومعروف قطعاً أن النبي 
ت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، وال نزل: قالفأن يجمع و عض أهل العلم أراد أن يوفق فبنزولها بمكة،

  .حاجة لمثل هذا

والنصف اآلخر نزل بالمدينة، على كل حال هي نازلةٌ بمكة إن نصفها نزل بمكة،  :قال فأغرب بعضهمبل 
  .قطعاً

إنها :  سبق باألمس قول من قال فقدوإالهنا بال خالف يعني إال األقوال الشاذة،  "يات بال خالفوهي سبع آ"
باعتبار أن نها ثمان آيات، إ: وقول من قال، ا مع ما بعده}َأنعمتَ علَيِهم{ :، ووصلبسملةت آيات بإسقاط الس

لكن هذه األقوال شاذة ال يلتفت إليها، آية،  }اك نَعبدِإي{ :بل إن بعضهم عد،  آية}َأنعمتَ علَيِهم{البسملة آية، و
  و ست؟ أو خمس أو ثمان أتسعنها إ: فكيف يقال }ولَقَد آتَينَاك سبعا من الْمثَاِني{:  قال-عز وجل-واهللا 

ين  وقول جماعة من الصحابة والتابع،آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفةوالبسملة "
 وقد سبق  والخالف في هذا كثير، كما ذكر هنا،قوٍل هذا علىآية  بسملةالقول هنا بأن ال "فلَوخلق من الخَ
يعرف : أيفقط،  نها آية مستقلة تأتي للفصل بين السورإ :وتعرفون أن من أهل العلم من يقولالكالم عليه، 

  قين، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ليست من السورة، وهذا اختيار جمع من األئمة المحق وصلفبها ال

كما -ا والخالف في هذ، نها آية من كل سورة إال سورة براءةإ: لم من يقولومن أهل الع، -رحمه اهللا-
  .إلى القراءة يمكن أن يكون عائداً -سبق

لمة، كلماتها خمس وعشرون ك "ئة وثالثة عشر حرفاًا وحروفها م،كلمةوكلماتها خمس وعشرون : قالوا"
  .. من ذلك وعدواوحروفها مائة وثالثة عشر حرفاً، تأكدوا
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٤(سورة الفاتحة 

  االستعاذة -مما يختص بالفاتحة 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا

 ألنه يبدأ بكتابتها ؛ الكتابوسميت أم :بخاري في أول كتاب التفسيرقال ال": - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

 إلى ما  إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله: وقيل،)١( ويبدأ بقراءتها في الصالة،في المصاحف
إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام - والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم ألمر :قال ابن جرير ،تضمنته

 ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها ، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس،ام ُأ-عجام
  ".منها ألن األرض دحيت : وقيل، وجمعها ما سواها،وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها: قال ،امُأ

  :، أما بعدوالصالة والسالم على رسول اهللالحمد هللا، ، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 فتلك على كل حال وة بأم القرآن،سبق الكالم على بعض هذه المعاني في سبب تسمية سورة الفاتحقد ف
 القول  لعل أوجه األقوال هوولكنال يقطع بشيء من ذلك، و يلتمسها العلماء في بيان وجه التسمية، تعليالت

 تفرق في غيره يقال له ذلك في كالم العرب، ما، وال شك أن ما جمع ا سميت بهذا؛ ألنها تجمع معانيهبأنه
على كل حال وأو كان في المعاني، وكذلك التقدم أيضاً فإنه يصح فيه مثل هذا، سواء كان ذلك في الذوات، 

ن ترتيب سور بناء على أ إشكال  في أول المصحفأنها سميت بذلك من أجل أنها كتبتالقول بفي يبقى 
  .علم، واهللا أتوقيفياًًالقرآن ليس 

 أنه قال في -صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي اهللا تعالى عنه-اإلمام أحمد عن أبي هريرة روى "
  .)٢())هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم((: أم القرآن

صلى - عن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-أبو جعفر محمد بن جرير الطبري عن أبي هريرة وروى 
  .)٣())هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني((:  قال-عليه وسلماهللا 

 -رضي اهللا تعالى عنه- في مسنده عن أبي سعيد بن المعلى - تعالىرحمه اهللا-أحمد بن حنبل روى اإلمام 

ما (( :أتيته فقالف:  قال، فلم أجبه حتى صليت-صلى اهللا عليه وسلم-كنت أصلي فدعاني رسول اهللا : "قال
يا َأيها الَِّذين آمنُواْ {: ألم يقل اهللا تعالى(( : قال، إني كنت أصلي، يا رسول اهللا: قلت: قال))؟منعك أن تأتيني

ِييكُمحا ياكُم ِلمعوِل ِإذَا دسِللرواْ ِللِّه وتَِجيب٤())]سورة األنفال) ٢٤([ }اس(."  

                                     
 ).١٦٢١ص  / ٤ج (صحيح البخاري  - 1

 .إسناده صحيح على شرط الشيخينو) ٤٤٨ص  / ٢ج ) (٩٧٨٧(أخرجه أحمد  - 2

 ).١٢٤ص  / ١ج ( الصغرى وفي السنن) ٤٥ص  / ٢ج (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  - 3

 ..سيأتي تخريجه - 4
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ول التفسير، في أص أن هذا الحديث يستدل به يوه ذا الحديثخارجة عن موطن االستشهاد من ههناك فائدة 
 أخر، وإن لم يكن ذلك ي اآلية قد ترد لمعنى، ولكن تحتمل في ظاهرها وعمومها معاِنوقواعده على أن

متبادر، فتحمل على هذه المعاني جميعاً إن لم يوجد ه معنى  لكنالمعنى الذي وردت فيه من قبيل سبب النزول،
استَِجيبواْ ِللِّه { :المتبادر من قوله تعالىاألصل فالحديث، هذا  على هذا من السنةيدل ي فالذمعارض، 

ِييكُمحا ياكُم ِلمعوِل ِإذَا دسِللرعز -طاعة اهللا تدعو إلى ها  أن يستدل بها على أن]سورة األنفال) ٢٤([ }و
 على -صلى اهللا عليه وسلم-بي دل بها الناست هنا و-عليه الصالة والسالم– وطاعة رسوله  وعبادته-وجل

  .يشمل هذا باسمك فإن عمومها  إذا ناداكأنه

   ما جاء النبي  وذلك أنه ل،]سورة الكهف) ٥٤([ }كَان الِْإنسان َأكْثَر شَيٍء جدلًاو{ :ومن أمثلة ذلك قوله تعالى

-رضي اهللا عنه- فقال علي ))ال تصليان؟أ((: جدهما نائمين، فقال لعلي وفاطمة، وو-صلى اهللا عليه وسلم -

 ورجع وهو يلطخ فخذه -عليه الصالة والسالم– فخرج إن أرواحنا بيد اهللا متى شاء أن يبعثها بعثها، :
  .البعثبكافر الجدل  اآلية إنما نزلت لبيان حال  مع أن)٥())وكان اإلنسان أكثر شيء جدالً((: ويقول

مسِجد ُأسس علَى التَّقْوى ِمن َأوِل يوٍم َأحقُّ َأن تَقُوم ِفيِه ِفيِه ِرجاٌل لَّ{ : قوله تعالىأيضاًومن أمثلة ذلك 
بين الرجل  الخالفقد وقع  ف،}ُأسس علَى التَّقْوى ِمن َأوِل يوٍم{، ]سورة التوبة) ١٠٨([ }يِحبون َأن يتَطَهرواْ

  إنه مسجد النبي : إنه مسجد قباء، وقال الخدري:، فقال العوفيوف واآلخر الذي من بني عمرو بن عالخدري

  .مسجدي هذاإنه : -صلى اهللا عليه وسلم-، فقال النبي -صلى اهللا عليه وسلم-

كَما { :ثم قال ،)) إنكم محشورون إلى اهللا حفاة عراة غرالً،يا أيها الناس((: كذلك في قوله صلى اهللا عليه سلم
  .)٦())]سورة األنبياء) ١٠٤([ }لٍْق نُِّعيده وعدا علَينَا ِإنَّا كُنَّا فَاِعِلينبدْأنَا َأوَل خَ

، فساقها اًقادر على أن يعيدهم ثانيالذي خلق الخلق ففاآلية سيقت في االستدالل بالنشأة األولى على البعث، 
هم التي ؤتهم أمهاتهم، فتعود إليهم أجزاأنهم يبعثون كما ولد ليبين  في هذا المقام-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

  . وما أشبه ذلك، من اللباس والنعلئن معهم شيو يك ال أنهأيضاًبين ، و))غرالً((: فقالفقدوها 

 فلما أراد أن ، فأخذ بيدي:قال ))ألعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد(( :ثم قال"
الْحمد للِّه { ،نعم(( : قال،قلت ألعلمنك أعظم سورة في القرآن إنك ، يا رسول اهللا:يخرج من المسجد قلت

الَِمينالْع بوهكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي  ))هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته }ر
  .)٧(وابن ماجه

                                     
ص  / ١ج ) (١٠٧٥ (باب تحريض النبي صلى اهللا عليه وسلم على صالة الليل والنوافل من غير إيجـاب             -أخرجه البخاري في أبواب التهجد       - 5

٣٧٩.(  
 باب -لم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ومس) ١٦٩١ص  / ٤ج ) (٤٣٤٩( باب تفسير سورة المائدة   – أخرجه البخاري في كتاب التفسير       - 6

  ).١٥٧ص  / ٨ج ) (٧٣٨٠ (فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة
 ).١٦٢٣ص  / ٤ج ) (٤٢٠٤ (جاء في فاتحة الكتاب باب ما –أخرجه البخاري في كتاب التفسير  - 7
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نا في مسير لنا ك": قال -رضي اهللا تعالى عنه-البخاري في فضائل القرآن عن أبي سعيد الخدري روى 
 فقام معها رجل ما كنا ؟نا غيب فهل منكم راقر نفَوإن،  سيد الحي سليم إن:فجاءت جارية فقالت ،فنزلنا

  "." فأمر له بثالثين شاة وسقانا لبناً،نأبنه برقية فرقاه فبرأ

  . مفازة البيداءما يسمون األرض من باب التفاؤل، كاً أنه لديغ، وسمي اللديغ سليمعني ت:إن سيد الحي سليم

  .برقيةرفه ع ما كنَّا ن يعني: برقيةما كنا نأبنه

  ال تحدثوا شيئاً: قلنا، ما رقيت إال بأم الكتاب، ال:قال ف؟ أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي:فلما رجع قلنا له"

يه صلى اهللا عل- فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي -صلى اهللا عليه وسلم-حتى نأتي ونسأل رسول اهللا 
  ".)٨())واضربوا لي بسهملي  اقسموا ،وما كان يدريه أنها رقية(( : فقال-وسلم

ورة الفاتحة وليس من أسمائها فهي هذا األقرب فيه أنه من أوصاف س ))وما كان يدريه أنها رقية((: قوله
هاب إليه، ناس الذ معين يتجشم الشخصالرقية ال يشترط لها وهذا يدل على أن يرقى بها،  توصف بأنها رقية
  .بفاتحة الكتاب أن يرقي كل أحدليمكن غير صحيح، وإنما كما هو حاصل اآلن، فمثل هذا ويجتمعون عنده 

بينا رسول اهللا " :قال -مارضي اهللا تعالى عنه-روى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عباس "
  "". فوقهإذ سمع نقيضاً -عليه السالم- وعنده جبرائيل -صلى اهللا عليه وسلم-

  .تح سمع مثل صوت الباب إذا فُ أنهيعني ، فوقهإذ سمع نقيضاً: قوله

 فنزل منه ملك فأتى : قال،))هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط(( :فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال"
كتاب وخواتيم  فاتحة ال،أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك" : فقال-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

  ".)٩( وهذا لفظ النسائي ولمسلم نحوه" منهما إال أوتيته تقرأ حرفاًم ل،سورة البقرة

  وهذا في مكة، قبُل سورة الفاتحةنزلت  وإنماتلك اللحظة في سورة الفاتحةب ال تعني أنه نزل  هناالبشارة

  . في المدينةالحدث كان

من صلى (( : قال-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي اهللا تعالى عنه-مسلم عن أبي هريرة روى "
 : فقال،اإلمامخلف  إنا نكون : فقيل ألبي هريرة)) غير تمامصالة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج ثالثاً

قسمت : -عز وجل-قال اهللا (( : يقول-صلى اهللا عليه وسلم- فإني سمعت رسول اهللا ،اقرأ بها في نفسك
 حمدني : قال اهللا، الحمد هللا رب العالمين: فإذا قال، ولعبدي ما سأل،نصفينالصالة بيني وبين عبدي 

 مجدني : اهللا قال، مالك يوم الدين: فإذا قال، أثنى علي عبدي: قال اهللا، الرحمن الرحيم: وإذا قال،عبدي
  "...)) عبديفوض إلي :-وقال مرة- عبدي

ذ من هذا الحديث أيضاً تسمية سورة الفاتحة بسورة  وأخهذا الحديث جاء به هنا لبيان فضل سورة الفاتحة،
  ...))قسمت الصالة((: الصالة وهذا من قوله

                                     
 ).١٩١٣ص  / ٤ج () ٤٧٢١( باب فضل فاتحة الكتاب - أخرجه البخاري في  كتاب فضائل القرآن - 8

) ٨٠٦( باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة اآليتين من آخر البقرة - أخرجه البخاري في كتاب صالة المسافرين وقصرها - 9

 ).١٣٨ص  / ٢ج ) (٩١٢( باب  فضل فاتحة الكتاب -فة الصالة ص في كتاب  واللفظ لهوالنسائي) ٥٥٤ص  / ١ج (
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يفهم كما  ألنه على هذا ال تكون منقسمة على نصفين، على أن البسملة ليست آية منها؛ا ذويمكن أن يستدل به
فات الكمال إلى المحمود، ، فالحمد هو إضافة المحامد وصالحديث أن معنى الحمد غير معنى الثناءمن هذا 

  .أي تكرره وتثنيه من التثنيةوالثناء هو إعادة الحمد ثانياً 

  ".)) هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل: قال، إياك نعبد وإياك نستعين:فإذا قال(("

 سبحانه  بأعماله له-عز وجل-كلف إلى اهللا  يتوجه الم حيث-عز وجل-هللا  يكون }ِإياك نَعبد{ :أن قوله أي

  .يطلب منه العون أي أنه ]سورة الفاتحة) ٥([ }وِإياك نَستَِعين{:  وقولهيتقرب إليه،و

 : اهللا قال،هدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالينا :فإذا قال(("

  .)١٠( وهكذا رواه النسائي))هذا لعبدي ولعبدي ما سأل

 هأطلق فيقد أنه وهو  )١١())فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل((:  والنسائيسلموفي لفٍظ عند م
) ١١٠([ }والَ تَجهر ِبصالَِتك والَ تُخَاِفتْ ِبها وابتَِغ بين ذَِلك سِبيالً{:  كقوله تعالى،لفظ الصالة والمراد القراءة

  ".]سورة اإلسراء

 قد  والعبادةالصالةف، به قراءة الفاتحة على وجه الخصوصالمراد أي بقراءتك، و }كوالَ تَجهر ِبصالَِت{: قوله
 فدل ذلك على أنه ركن فيها، والقاعدة )١٢())الحج عرفة((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- بجزئها، والنبي تسمى

في نها ال تصح بدونه، فركن فيها، أو أإذا سميت العبادة بجزئها فإن ذلك يدل على أنه أنه في هذا الباب هي 
على هذا ، يدل ]سورة اإلسراء) ٧٨([ }وقُرآن الْفَجِر ِإن قُرآن الْفَجِر كَان مشْهودا{: -تبارك وتعالى-قوله 

  .فيها تسمية العبادة بجزٍء منها يدل على أنه ركن ؛ ألنركنية القراءة في الصالة

: وهكذا قال في هذا الحديث -مارضي اهللا تعالى عنه-  به في الصحيح عن ابن عباسكما جاء مصرحاً"

ن تفصيل  ثم بي،)) فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل،قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين((
  ."نها من أكبر أركانهاأ و،هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل على عظمة القراءة في الصالة

سورة الفاتحة ليس من أسمائها ف  يجعله من أركانها،ة على جزٍء منها إطالق العبادعلى أنهذا يدل أيضاً 
  . الصالة فياًركن تكون  أناصدق عليه وهي الفاتحة فالصالة، وإنما أطلقت الصالة على جزٍء منها

"كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصالة في ، واحد منها وهو القراءةإذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء 
 كما جاء ،والمراد صالة الفجر، ]سورة اإلسراء) ٧٨([ }وقُرآن الْفَجِر ِإن قُرآن الْفَجِر كَان مشْهودا{: قوله

                                     
كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة وال أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها      ي   باب وجوب قراءة الفاتحة ف     -م في كتاب الصالة     أخرجه مسل  - 10
 ).١٣٥ص  / ٢ج ) (٩٠٩( باب ترك قراءة بسم اهللا الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب -والنسائي في كتاب صفة الصالة ، )١٠ص  / ٢ج ) (٩٠٤(

كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة وال أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها    ي   باب وجوب قراءة الفاتحة ف     - في كتاب الصالة     مسلم صحيح   - 11
 ).١٣٥ص  / ٢ج ) (٩٠٩( باب ترك قراءة بسم اهللا الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب -والنسائي في كتاب صفة الصالة ، )٩ص  / ٢ج ) (٩٠٦(

والترمذي في كتاب الحج عن رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ١٤١ص  / ٢ج ) (١٩٥١( باب من لَم يدِرك عرفَةَ -اود في كتاب المناسك  أخرجه أبو د- 12
 باب فيمن لم يدرك صالة -والنسائي في كتاب مناسك الحج  )٢٣٧ص  / ٣ج ) (٨٨٩( باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام بجمع فقد أدرك الحج   -وسلم  

ص  / ٢ج ) (٣٠١٥ (باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع - وابن ماجه في كتاب المناسك )٢٦٤ص  / ٥ج ) (٣٠٤٤(مع اإلمام بالمزدلفة الصبح 
 ). ٢٧١٤(وصححه العالمة األلباني في مشكاة المصابيح برقم ) ١٠٠٣
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 كله على أنه البد من القراءة هذا فدل ، به في الصحيحين إنه يشهدها مالئكة الليل ومالئكة النهارمصرحاً
  .في الصالة وهو اتفاق من العلماء

ها بأم فيمن صلى صالة لم يقرأ ((: -صلوات اهللا وسالمه عليه-حديث المذكور حيث قال الوقد دل عليه 
  . غير تمام: كما فسر به في الحديث، هو الناقص:والخداج )١٣())القرآن فهي خداج

صلى - قال رسول اهللا :قال -رضي اهللا تعالى عنه- في الصحيحين عن عبادة بن الصامت وأيضاً قد ثبت
 ابن خزيمة وابن حبان عن أبي ي وفي صحيح)١٤())ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب((: -اهللا عليه وسلم

 صالة ال يقرأ فيها ئال تجز((: -صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا : قال-رضي اهللا تعالى عنه-هريرة 

  .)١٥("))بأم القرآن

 هنا،  ابن كثيرذكرهي الفقه، لكن مما يذكر ففي حكم قراءة الفاتحة في الصالة البحث  فإن على كل حال
يفسر  -رحمه اهللا–فهو  أنه يشير إلى األحكام الفقهية في هذا التفسير، -رحمه اهللا-من منهجه معلوم أن و

 وال يتوسع فيها لكنه ال يستطردام يذكر األحككذلك أيضاً ويفسر القرآن بالسنة وباآلثار، وبالقرآن، القرآن 
، "أضواء البيان" والشنقيطي في  في تفسيره،-رحمه اهللا- األحكام كالقرطبي مسائلكما يفعل بعض من عني ب

  . إشارةلكنه يشير إلى األحكام في هذا التفسيرال يتوسع هما، وأما ابن كثير فوأمثال

وال بحاٍل من ،  ال تسقط ال خلف اإلمام وال في حال االنفرادأنها ركنوقراءة سورة الفاتحة في الصالة أظن 
 فيجب على اإلنسان أن يقرأها، اللهم إال إن جاء واإلمام راكع أو يهم بالركوع أو نحو هذا، فمثل األحوال،

وات محله، وتحتسب له يسقط لفة لما جاء وركع دون الصف، فدل على أن ذلك أبي بكريث هذا دل عليه حد
 لكن صالة الجهرية،وهذه مسألة فيها خالف مشهور وكثير فيما إذا كان خلف اإلمام في الهذه الركعة، 

مام سكتات قرأ في سكتاته، وإن ، فإن كان لإل وال يترك ذلكظواهر األدلة تدل على أنه يقرأ بفاتحة الكتاب،
  .-عز وجل-قراءة يسرع فيها حتى ينهي الفاتحة امتثاالً ألمر اهللا أثناء قراءته ه سكتات قرأ للم يكن 

 العمل باألحوط؛ ألنه إن قرأ لكن ينبغيخروج من الخالف، وهذه المسألة من المسائل التي ال يمكن فيها ال
، وعند من يقول ]سورة األعراف) ٢٠٤([ }فَاستَِمعواْ لَه وَأنِصتُواْ{ :فعند اآلخرين أنه عاٍص هللا؛ ألن اهللا يقول

 على ال تصح صالته، فهو: يستدلون بمثل هذه األحاديث، إذا ترك القراءة يقولونوبأنه يجب عليه أن يقرأ 

، أو  فأداه اجتهاده إلى أنها ال تقرأ خلف اإلماممن اجتهدعند هؤالء صالته باطلة، لكن ، وهذا عند هؤالء يأثم
 ال -عز وجل- صالته صحيحة، واهللا  بلسأل عالماً فأفتاه بهذا فال يقال ببطالن صالته بحاٍل من األحوال،

  .-عز وجل-وهذا من لطف اهللا يكلفه بأكثر من هذا، 

                                     
 لم يحسن الفاتحة وال أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا          باب   – أخرجه مسلم في كتاب الصالة       - 13

 ).٢٩٦ص  / ١ج ) (٣٩٥(

 يجهر فيها وما يخافت  باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما     -أخرجه البخاري في كتاب صفة الصالة        - 14

ب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة وال أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له وجو  باب– الصالة ومسلم في كتاب) ٢٦٣ص  / ١ج ) (٧٢٣(
 ).٢٩٥ص  / ١ج ) (٣٩٤(من غيرها  

أصل صفة صالة " األلباني من األحاديث الصحيحة كما في حاشية كتابه هدوع) ٢٤٨ص  / ١ج (وابن خزيمة ) ٩١ص  / ٥ج (أخرجه ابن حبان  - 15
 ".ليه وسلمالنبي صلى اهللا ع
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 تعد من المسائل االجتهادية  فإنهاى مأخذ المسألة أو يخفَوى فيها الخالف مما يقْالمسائل المختلف فيهافك ولذل
تقابلة، فهذا التقابل لكنها م المسألة، فاألدلة واضحة وصريحة وإن وردت فيها األدلة الصريحة مثل هذه

تعالى أعلمواهللا  ،ليست من المسائل المقطوع بهاو ها من مسائل االجتهادرصي.  

المسائل التي تترتب عليها النجاة ف النجاة، اترتب عليهيمما  لم يجعلها هذه المسائل في مثل -عز وجل-واهللا 
ها  باقي التفاصيل التي تحت وأماجوب الصيام والحج وما أشبه هذا،و و وحسمها، مثل وجوب الصالة،نها اهللابي
  .لعلماء ويختلفونهد فيها ات يج بلهذه ال تتوقف عليها النجاة،ف

 في ماماً كان أو مأموماً أو منفرداًفعلى المصلي أن يقرأ فاتحة الكتاب إ ،واألحاديث في هذا الباب كثيرة"
  .جميع الصلوات وفي كل ركعة وال بد

ِمن الشَّيطَاِن نَزغٌ فَاستَِعذْ وِإما ينزغَنَّك * خُِذ الْعفْو وْأمر ِبالْعرِف وَأعِرض عِن الْجاِهِلين{: قال اهللا تعالى
ِليمع ِميعس {: وقال تعالى ،]سورة األعراف) ٢٠٠-١٩٩([ }ِباللِّه ِإنَّه لَمَأع نَئةَ نَحيالس نسَأح ِبالَِّتي ِهي فَعاد

ِصفُونا ياِطيِن* ِبماِت الشَّيزمه ِمن وذُ ِبكَأع بقُل روذُ ِب* وَأعوِنورضحَأن ي بر سورة ) ٩٨-٩٦([ }ك
وما يلَقَّاها ِإلَّا * ادفَع ِبالَِّتي ِهي َأحسن فَِإذَا الَِّذي بينَك وبينَه عداوةٌ كََأنَّه وِلي حِميم{:  وقال تعالى،]المؤمنون

وِإما ينزغَنَّك ِمن الشَّيطَاِن نَزغٌ فَاستَِعذْ ِباللَِّه ِإنَّه هو السِميع  *الَِّذين صبروا وما يلَقَّاها ِإلَّا ذُو حظٍّ عِظيٍم
ِليمسورة فصلت) ٣٦-٣٤([ }الْع[،رابعة في معناها فهذه ثالث آيات ليس لهن "...  

ها دونأن الواحد  لو ير يشتمل على لفتات ولطائف جميلةهذا التفسففي تفسير ابن كثير، التي  من اللطائف ههذ
 فإنه ستجتمع عنده األحكام، بتتعلقالتي  قواعدالو، قواعد التفسيرمن  التي تمر به  األخرى األشياءمع

لقواعد التي في تفسير ابن ابحثاً مستقالً، ف من تلك الفوائد واللطائف واألحكام قد تصل إلى أن تكون مجموعة
  .صل إلى سبعين صفحة إذا كان مختصراً تكثير

وهو أن اهللا تعالى يأمر بمصانعة العدو اإلنسي واإلحسان إليه فهذه ثالث آيات ليس لهن رابعةٌ في معناها، "
به من العدو الشيطاني ال محالة إذ باالستعاذة ويأمر ،ه عنه طبعه الطيب األصل إلى المواالة والمصافاةليرد 

  ." لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم؛ وال يبتغي غير هالك ابن آدم،ال يقبل مصانعة وال إحساناً

ليس فالعدو من الجن أما و في هذه اآليات الثالث،  كما}ادفَع ِبالَِّتي ِهي َأحسن{و اإلنسي لعديعني دائماً مع ا
ال تستطيع الوصول بل إنما يزداد شراً وعتواً،  وليس لذلك معنى وال فائدة، ف تحسن إليه فإنك إنفيه حيلة،
  .باالستعاذةذلك فهو إنما يدفع  حتى تحسن إليه، ولإليه أصالً

يا بِني آدم الَ يفِْتنَنَّكُم الشَّيطَان كَما َأخْرج َأبويكُم {:  بينه وبين أبيه آدم من قبل كما قال تعالىلشدة العداوة"
م عدو فَاتَِّخذُوه عدوا ِإنَّما يدعو ِحزبه ِليكُونُوا ِإن الشَّيطَان لَكُ{: وقال تعالى، ]سورة األعراف) ٢٧([ }من الْجنَِّة

  ."]سورة فاطر) ٦([ }ِمن َأصحاِب السِعيِر

سقطٍة سلطون عليه إما بسبب زلٍة زلها أو ت يوهؤالء األضداد والخصومبأضداٍد وخصوم، اإلنسان قد يبتلى 
  . وإما بعداوةد والخصوم إما بإساءة فحسبقابله هؤالء األضدايف  أو ذنب أذنبهوقعت منه،

رأوا هل الفضل، فإذا أل وأعداء لمروءة، لكنهم أعداء لمن غير كسٍب منه وال إساءة تسلطهم عليه وتارةً يكون
وطلبوا كل سبيل يوصلون وعادوه،  وأفضل عليه، تحركت نفوسهم  وأعطاه-عز وجل-أحداً قد ميزه اهللا 
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 أصالً، ومع ذلك أبرم هذه العداوة ئاًشي به صنعي لم -عليه السالم– آدمفإمامهم إبليس، ؤالء هو، األذى فيه إليه
،  عبارات قوية التي توعد بها العباراتنك تجدإ  حتى]سورة اإلسراء) ٦٢([ }قَاَل َألحتَِنكَن ذُريتَه{ :توعد ذريتهو

  .ئاً به لكنها بلوىشيصنع  لم يآدم مع أن على أعلى المستوياتتوعد  هو }َألحتَِنكَن{: فقوله

شياطين ت صادرة من االستعاذة، وإن كانعالج ذلك شياطين الجن فوالمقصود أن العداوة إن صدرت من 
  .البعد عنها هو العافيةف وال تذر، يفي الهشيم ال تبق مثل النار التي  العداوة هيهذهفاإلنس فالبعد والسالمة، 

 وقد أقسم ،]سورة الكهف) ٥٠([ }ذُريتَه َأوِلياء ِمن دوِني وهم لَكُم عدو ِبْئس ِللظَّاِلِمين بدلًاَأفَتَتَِّخذُونَه و{: وقال"
فَِبِعزِتك لَُأغِْوينَّهم {:  فكيف معاملته لنا وقد قال، أنه له لمن الناصحين وكذب-عليه السالم-للوالد آدم 

ِعينمَأج * كادِإلَّا ِعبخْلَِصينالْم مسورة ص) ٨٣([ }ِمنْه[.  

ِإنَّه لَيس لَه سلْطَان علَى الَِّذين آمنُواْ * فَِإذَا قَرْأتَ الْقُرآن فَاستَِعذْ ِباللِّه ِمن الشَّيطَاِن الرِجيِم{ :وقال تعالى
كَّلُونتَوي ِهمبلَى رعو *لَى الَِّذينع لْطَانُها سِإنَّمشِْركُونم ِبِه مه الَِّذينو نَهلَّوتَوسورة النحل) ١٠٠-٩٨([ } ي[.  

 أي إذا أردت القراءة ،]سورة النحل) ٩٨([ }فَِإذَا قَرْأتَ الْقُرآن فَاستَِعذْ ِباللِّه ِمن الشَّيطَاِن الرِجيِم{: قولهومعنى 
  ."اآلية ]سورة المائدة) ٦([} ..لُواْ وجوهكُم وَأيِديكُمِإذَا قُمتُم ِإلَى الصالِة فاغِْس{: كقوله تعالى

قرأت نجد أن  }ِإذَا قَرْأتَ الْقُرآنفَ{ اً إذا أخذنا بظاهر اللفظ مجردبمعنى أننا، هذا من تفسير القرآن بالقرآن
 إن االستعاذة :هكذا ربما يفهم السامع، وهكذا فهم بعضهم، فقالويعني إذا فرغت من القراءة، فعل ماضي، 

ال  }ِإذَا قُمتُم ِإلَى الصالِة{وهذه اآلية ، هذا قاله بعض أهل العلم، لكنه قوٌل شاذفتكون بعد الفراغ من التالوة، 
 ال تصح الصالة إال  الوضوء بعد الفراغ من الصالة قطعاً؛ ألنه ال يكون إذ،أردتم القيام إذا شك أن معناها

 يفسر اآلية، حيث كان يستعيذ قبل القراءة، ولذلك لجأ -ى اهللا عليه وسلمصل-بوضوء، وكذلك فعل النبي 
االستعاذة تكون في أول القراءة وبعد إن : ن ما فهموا من الظاهر فقالواجمع بين هذا وبيللبعض أهل العلم 

وسه، وبعد  ولطرد الشيطان عنه فال يشغل بوساامتثاالً كونت؛ باعتبار أن االستعاذة في البداية الفراغ منها
الذي تعبد اهللا لتفات إلى العمل وغرور وتعاظم بعد هذا العمل الطيب من أجل أال يحصل له عجب وا الفراغ

  .تكون في أول القراءة إنما االستعاذةفغير صحيح،  إال أن هذا القول ، به-عز وجل-

 اإلمام ، روى بذلك-يه وسلمصلى اهللا عل- والدليل على ذلك األحاديث عن رسول اهللا ،أي إذا أردتم القيام"
صلى - كان رسول اهللا :قال -رضي اهللا تعالى عنه- عن أبي سعيد الخدري -رحمه اهللا-أحمد بن حنبل 
 سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى((:  قالإذا قام من الليل فاستفتح صالته وكبر -اهللا عليه وسلم

أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان (( :ثم يقول ،ثالثاً ))ال إله إال اهللا(( : ثم يقول))جدك وال إله غيرك
  ."البابوقال الترمذي هو أشهر شيء في هذا   رواه أهل السنن األربعة)١٦())الرجيم من همزه ونفخه ونفثه

د ال ترد وفي الركعة األولى قبل قراءة الفاتحة القراءة، وفي الصالة تقالهذا يدل على أن االستعاذة تكون قبل 
  . ال تقال قبل قراءة السورة التي بعد الفاتحة أنهافي كل ركعة، كما

                                     
 -والترمذي في أبواب الصالة ) ٢٨١ص  / ١ج ) (٧٧٥ (باب من رأى االستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك    -أخرجه أبو داود في كتاب الصالة        - 16

وصححه األلباني ) ٥٠ص  / ٣ج ) (١١٤٩١( وأحمد )٣١٠ص  / ١ج ) (١٢٣٩(والدارمي ) ٩ص  / ٢ج ) (٢٤٢(باب ما يقول عند افتتاح الصالة 
 ).١٢١٧(في مشكاة المصابيح برقم 
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 العليم من الشيطان  أعوذ باهللا السميع:أن تقولمن الصيغ المشروعة في االستعاذة أن الحديث يستفاد هذا من و
، }فَاستَِعذْ{ : بقوله أمر باالستعاذة-عز وجل-هللا ا، فالسنة تفسر القرآن وهكذا  من همزه ونفخه ونفثه،الرجيم

استعذت من : اإلطالق، وأن المقصود أن يستعيذ، فإذا قال اإلنسان مثالًبعض أهل العلم فهم من ذلك و
قالوا هكذا  أنفسهم وبعضهم صيغاً من عندهكذا استحسن  استعذت باهللا من الشيطان، و أوالشيطان الرجيم،

حيح، فاهللا أمر باالستعاذة كما أمر بالصالة وكما  كالم غير صوهذا باهللا من الشيطان الرجيم،  المرءيستعيذ
: علمنا كيف نستعيذ، فنقول كما قالوكذلك  كيف نصلي،  علمنا-صلى اهللا عليه وسلم-والنبي أمر بالحج، 

مل صيغ االستعاذة، ولها صيغ  وهذه أك))أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه((
  .-صلى اهللا عليه وسلم-ول اهللا  عن رست صحأخرى

 }الَِّذي يتَخَبطُه الشَّيطَان ِمن الْمسكَ{: -عز وجل- ويصرع، كما قال اهللا الشيطان يخنقف، الخنق هووالهمز 

  . الشعر أو السحريعنييعني الكبر والتعاظم، والنفث ، والنفخ يخنقه فيصرعه: أي ]سورة البقرة) ٢٧٥([

  ." والنفث بالشعر، والنفخ بالكبر،لموتة وهي الخنقوقد فسر الهمزة با"

والشُّعراء { : كما قال تعالىملقتسبيل ال الذي يمدح اإلنسان فيه بالباطل على يءالس الشعر النفثالمقصود ب
ونالْغَاو مهتَِّبعأي ،  ويهجوك مجاناًال تصاحب شاعراً، فإنه يمدحك بالثمن: يل، وقد ق]سورة الشعراء) ٢٢٤([ }ي

 إال وهو يرتقب منك ك له ثمناً، ولكنه ال يمدحمن غير أن تدفعإذا رأى منك ما رأى توالك بالهجاء أنه 
 وتركه الناس وصار الشاعر الشعرمات اآلن فقد هم الشعراء القدامى أما هؤالء الشعراء والمقصود بالعوض، 

  .في الماضي فقد كانت القصيدة هي لسان البيانأما   وال يقرأ شعره،بهإذا مدح وهجا ال يلتفت إليه وال يعبأ 

   رأيت رسول اهللا :قال -رضي اهللا تعالى عنه-جبير المطعم عن أبيه عن كما رواه أبو داود وابن ماجه "

 -ثالثاً- الحمد هللا كثيراً -ثالثاً-كبيراً اهللا أكبر ((:  حين دخل في الصالة قال-عليه وسلم صلى اهللا-

 قال ،))من همزه ونفخه ونفثهالرجيم،  اللهم إني أعوذ بك من الشيطان -ثالثاً- الًسبحان اهللا بكرة وأصي
  .)١٧( ونفثه الشعر، ونفخه الكبر، همزه الموتة:عمرو

حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا علي بن المنذر : وقال ابن ماجه
اللهم ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي  -ى عنهرضي اهللا تعال-الرحمن السلمي عن ابن مسعود 

  ."ونفثه الشعرونفخه الكبر  الموتة ه همز: قال)١٨())إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه

قول  وكذلك ،أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم: من الصيغ كما سبق و االستعاذة،صيغ من هذه
  .له أن يتخير من هذه الصيغ ما شاء واهللا من الشيطان الرجيم،أعوذ ب: اإلنسان

                                     
وابن ماجه في كتاب إقامة الصالة والسنة  )٢٧٩ص  / ١ج ) (٧٦٤(ما يستفتح به الصالة من الدعاء   باب– أخرجه أبو داود في كتاب الصالة     - 17

 ).٨١٧( وضعفه األلباني في المشكاة برقم )٢٦٥ص  / ١ج ) (٨٠٧( باب االستعاذة في الصالة -فيها 

 وصححه األلباني في صحيح ابن   )٢٦٦ص   / ١ج  ) (٨٠٨( باب االستعاذة في الصالة      -ابن ماجه في كتاب إقامة الصالة والسنة فيها         ه   أخرج - 18
 ).٣٨٠ص  / ٢ج (ماجه 
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يختص بصالة  ))ه ونفثهعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخأ((: ن قولهإ: وال يقال
، وإنما هي صيغة من صيغ االستعاذة، وإذا اختار اإلنسان الصيغة األكمل فال شك أن ذلك أكمل، وإذا الليل

أيضاً حسن و فه تارة بهذا وتارة بهذاعنو.  

رضي اهللا تعالى -كعب بن أبي  عن الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسندهوروى "
  فقال رسول اهللا ،أنف أحدهما غضباً  فتمزع-صلى اهللا عليه وسلم- رجالن عند النبي ى تالح: قال-عنه

 )) أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، لو قاله لذهب عنه ما يجدشيئاًإني ألعلم (( :-صلى اهللا عليه وسلم-

  .)١٩(وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة

صلى اهللا -استب رجالن عند النبي : قال -رضي اهللا تعالى عنه-د رسليمان بن صعن البخاري وروى 
صلى اهللا -فقال النبي  ، قد احمر وجهه فأحدهما يسب صاحبه مغضباً، ونحن عنده جلوس-عليه وسلم
 ،)) أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: لو قال،إني ألعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد(( :-عليه وسلم

 وقد رواه "إني لست بمجنون" : قال،-صلى اهللا عليه وسلم- أال تسمع ما يقول رسول اهللا :فقالوا للرجل
  .)٢٠( مع مسلم وأبي داود والنسائيأيضاً

  .هنا وموطنها كتاب األذكار وفضائل األعمال واهللا أعلماستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هي االوقد جاء ف

 وحكى الرازي عن عطاء بن أبي ،ستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركهاوجمهور العلماء على أن اال
 وهو }فَاستَِعذْ{ :اآلية واحتج الرازي لعطاء بظاهر ،رباح وجوبها في الصالة وخارجها كلما أراد القراءة

 وما ال يتم ، وألنها تدرأ شر الشيطان، عليها-صلى اهللا عليه وسلم- وبمواظبة النبي ،أمر ظاهره الوجوب
 أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم كفى :فإذا قال المستعيذ، ستعاذة أحوطال وألن ا،الواجب إال به فهو واجب

  ."ذلك

  . تحقق المطلوب قديعني يكون ،هللا من الشيطان الرجيم كفى ذلك أعوذ با:فإذا قال المستعيذ: قوله

 القائلون بوجوب االستعاذة عند  واألصل أن األمر للوجوب، فاستدلجاء بصيغة األمر، }فَاستَِعذْ{: قوله تعالى
إليه  ولكنه مما يندب دليالًاألخير منهما ليس   إال أن المنقول ودليلين من النظرمنبدليلين قراءة القرآن 

ليس في كل قضية  و في األحوال التي تحتمل ذلك، والعمل باألحوط يندب إليهالمكلف، وهو العمل باألحوط
  .حوط فيها العمل باألقضايا ال يتأتىيه، فهناك يندب إل

ِباللِّه ِمن فَِإذَا قَرْأتَ الْقُرآن فَاستَِعذْ { :والمقصود أن أدلة القائلين بوجوب االستعاذة من القرآن قوله تعالى
     مواظبة النبي  وذلك أنه جاء بصيغة األمر، ومن أدلة ذلك من السنة ]سورة النحل) ٩٨([ }الشَّيطَاِن الرِجيِم

العبد بحاجة إلى أن ذلك يدرأ شر الشيطان، وبمن النظر استدل على ذلك و على ذلك، -صلى اهللا عليه وسلم-
  .هذا بين يدي القراءة

                                     
في وأصله ) ١٠٤ص  / ٦ج (والنسائي في عمل اليوم والليلة ) ٣٥٧ص  / ٢ج (وفي مسنده ) ٩٤ص  / ٧ج ( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - 19

 .البخاري كما سيأتي

 ).٢٢٦٧ص  / ٥ج ) (٥٧٦٤ (باب الحذر من الغضب -أخرجه البخاري في كتاب األدب  - 20
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نه يوجد صارف إ :إما أن يقالوذلك أنه ، فيه إشكال بوجوب االستعاذة عند كل قراءةول فالقعلى كل حال و
 أن إما و،استعاذفي كل األحوال أنه  في صفة صالته -صلى اهللا عليه وسلم-وهو أنه لم ينقل عن النبي 

 أراد أن يستشهديستعيذ إذا  كان   أنه فيها لم يرد عنه المنقولة-صلى اهللا عليه وسلم-خطب النبي إن :يقال

 القواعد أغلبية، ويكون هذا ، وهذا باعتبار أن يوجد له صارف معلوم لدينا القد:  وإما أن يقال،بآية أو آيات
 مع عدم وجود صراحةً ولكنه ال يحمل على الوجوبنوع العبادات التي جاء األمر فيها من األمثلة على 

 ثمانين في  األمر للوجوب فهذا يكفي أن يصدق على:لإذا قي، فالقواعد أغلبية بمعنى أنه الظاهرالصارف 
مع  وويبقى قسم منها ال يعلم له صارف، من األمثلةالمائة أو خمسة وسبعين في المائة أو تسعين في المائة 

  .ال يحمل على الوجوبذلك 

  ."ستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفثومن لطائف اال"

إلنسان ا يقوم مقامه كالتيمم، فام للبدن تكون بالماء وضوءاً وغسالً أو بالطهارة فا التفسير،هذه من لطائف هذ
 إذا ، ويشرع له فهذه طهارة حسيةحصل له هذه الطهارة، حتى تيتهيأ للقراءة فيكون متوضئاً ويتهيأ للصالة

أو  بدنه بالغسلكما يطهر فهو ذة، االستعا وذلك بالمعنويةالطهارة الحسية والطهارة  أراد القراءة أن يجمع بين
تطهير الفم من اللغو وما أشبه ذلك، للقراءة بطهارٍة معنوية هي يتهيأ ، فكذلك اً للصالة مثالًؤ تهيبالوضوء

  .التنزه من الشيطان ومالبسته، ووسوسته وما أشبه ذلكو

ف والعجز عن مقاومة هذا  وللعبد بالضع،وهو لتالوة كالم اهللا وهي استعانة باهللا واعتراف له بالقدرة"
 وال يدارى ، وال يقبل مصانعة،العدو المبين الباطني الذي ال يقدر على منعه ودفعه إال اهللا الذي خلقه

وقال ،  كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثالث من المثاني،باإلحسان بخالف العدو من نوع اإلنسان
  .]سورة اإلسراء) ٦٥([ } سلْطَان وكَفَى ِبربك وِكيالًِإن ِعباِدي لَيس لَك علَيِهم{ :تعالى

 ومن قتله العدو ،وقد نزلت المالئكة لمقاتلة العدو البشري فمن قتله العدو الظاهر البشري كان شهيداً
 أو  ومن قهره العدو الباطني كان مفتوناً، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجوراً،الباطني كان طريداً

  ." ولما كان الشيطان يرى اإلنسان من حيث ال يراه استعاذ منه بالذي يراه وال يراه الشيطان،موزوراً

  : الجملة من كالم ابن كثير فيها ثالث لطائفهذه

 والتطهر المعنوي أيضاً بالتباعد عن ، بالماء وطهارة الفم من اللغو بين الطهارة اإلنسانيجمع أن: األولى
  .الشيطان بهذه االستعاذة

 إال أن ا فيه للعبد ال حيلة للشيطانالمصانعة، وأن هذا يتضمن االعتراف بالعجز عن دفع الشيطانأن : الثانية
  .ذ منهييستع

 يكون طريداً شياطين الجنالذي يغلبه عدوه من بين العدو اإلنسي والعدو الجني، وأن الفرق أنه ذكر : الثالثة
 قد تمكن منه ،-عز وجل-ون فاجراً ضاالً بعيداً عن هدى اهللا يكبخالف ما إذا غلبه عدوه من اإلنس، فاألول 

  .الشيطان واستحوذ عليه، وأما الثاني فهو مأجور إذا غلبه عدوه من اإلنس

هللا يستعيذ منه باحيلة اإلنسان أن  وال يراه، ف الشيطان يرى اإلنسانمن كونما ذكره هنا ويتصل بهذه اللطيفة 
  .لذي يرى الشيطان وال يراها
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  ..هللا أعلم، والحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليماً كثيراًوا
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٥(سورة الفاتحة 

  االستعاذة والبسملة

  الشيخ خالد بن عثمان السبت

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 وااللتصاق إلى اهللا تعالى االلتجاء هي واالستعاذة":  في تفسير االستعاذة-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 

  ".لطلب جلب الخيريكون  واللياذ ، والعياذة تكون لدفع الشر،بجانبه من شر كل ذي شر

  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :وتقول االستغفار يعني طلب المغفرة، :تقولفمعنى االستعاذة أي طلب العوذ؛ ألن السين والتاء للطلب، 

 وأن ن يمنعكأاالستعطاف يعني طلب العطف، واالستعاذة أي طلب العوذ، والعوذ يأتي بمعنى اإلجارة 
  . وأن يجيرك من الشيطان الرجيميعصمك

طلب ذ هو  العو: هنا يفرق بين العوذ واللوذ، فيقول-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير وبعض أهل العلم كما أشار 
هو االلتجاء ألجل تحصيل المطلوبات والمحبوبات، ويذكرون في هذا قول اإلجارة من المكاره، واللوذ 

  :رالشاع

  يــا مــن ألــوذ بــه فيمــا أؤملــه
  

ــه ممــا أحــاذره     ومــن أعــوذ ب
  

ق قد يكون الغالب في االستعمال والمتبادر عند اإلطالوفي هذا، العوذ يكون في هذا : وبعض أهل العلم يقول
  . مما يخافه اإلنسان ويطلب الخالص منه، واهللا أعلم أيها طلب العوذ باإلجارة من المكاره،في االستعاذة أن

 أي أستجير بجناب اهللا من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو :ومعنى أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم"
 فإن الشيطان ال يكفه عن ،ت عنه أو يحثني على فعل ما نهي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به،دنياي

 ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان اإلنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو ،اإلنسان إال اهللا
ير  ألنه ال يقبل رشوة وال يؤثر فيه جميل ألنه شر؛ستعاذة به من شيطان الجن وأمر باال،فيه من األذى

  .خلقه وال يكفه عنك إال الذي ،بالطبع

خُِذ الْعفْو وْأمر ِبالْعرِف { : قوله في األعراف،وهذا المعنى في ثالث آيات من القرآن ال أعلم لهن رابعة
اِهِلينِن الْجع ِرضَأعا {:  ثم قال،فهذا فيما يتعلق بمعاملة األعداء من البشر، ]سورة األعراف) ١٩٩([ }وِإمو
قد  وقال تعالى في سورة ]سورة األعراف) ٢٠٠([ } نَزغٌ فَاستَِعذْ ِباللِّه ِإنَّه سِميع عِليمينزغَنَّك ِمن الشَّيطَاِن

وقُل رب َأعوذُ ِبك ِمن همزاِت * ادفَع ِبالَِّتي ِهي َأحسن السيَئةَ نَحن َأعلَم ِبما يِصفُون{ :أفلح المؤمنون
ولَا { : في سورة حم السجدةوقال تعالى ]سورة المؤمنون) ٩٨-٩٦([ } ِبك رب َأن يحضروِنوَأعوذُ* الشَّياِطيِن

ِميمح ِليو ةٌ كََأنَّهاودع نَهيبو نَكيفَِإذَا الَِّذي ب نسَأح ِبالَِّتي ِهي فَعَئةُ اديلَا السنَةُ وستَِوي الْحا * تَسلَقَّاها يمو
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وِإما ينزغَنَّك ِمن الشَّيطَاِن نَزغٌ فَاستَِعذْ ِباللَِّه ِإنَّه هو السِميع * لَّا الَِّذين صبروا وما يلَقَّاها ِإلَّا ذُو حظٍّ عِظيٍمِإ
ِليمسورة فصلت) ٣٦-٣٤([ }الْع[."  

إلنس، والتعامل مع شياطين الجن، وهي من  التعامل مع شياطين ا كيفيةفيوهي  ذكرها قبُل قد  كانهذه فائدة
  .التي في هذا الكتاباللطائف 

 وبعيد بفسقه عن كل ، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر،الشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد"
  ". ألنه مخلوق من نار؛ مشتق من شاط: وقيل،خير

تقول شطن بمعنى بعد، ، ذكر أوالًطن كما  أن مادته مشتقة من شالمشهورالشيطان الذي نستعيذ منه هذا 
  .شطنت ديار زيد، بمعنى بعدت: ى ال تصلها الدالء، وتقولبمعنى أنها بعد قعرها حتتقول شطنت البئر و

  :وقال الشاعر

   بسعاد عنـك نـوى شـطون       نأتْ
  

ــزين     ــا ح ــؤاد به ــت والف   فبان
  

  .صل إليها إال بمشقة بعيدة ال يويعني صارت ديارها  بسعاد عنك نوى شطوننأتْ: فقوله

كل و الهدى وبعيد عن اإليمانو، -عز وجل-عن طاعة اهللا ألنه بعيد عن الخير و للشيطان ذلك :وقيل
هو  األولهذا المعنى و البعد هو موصوفٌ بها،كل ألوان ف ،-عز وجل-بعيد عن رحمة اهللا و، معروف

  .أنه مأخوذٌ من شطن وهو المشهور عند العلماء

 من شاط يشيط فهو شيطان، واللفظة دالة على االمتالء عموماً،  مأخوذهو أنهالذي ذكره هنا والمعنى الثاني 
 تدل على  وجوعان، وما إلى ذلك من األلفاظ التيعلى وزن فعالن، وظمآن وعطشان  غضبان:تقول
  .متالءاال

، -عز وجل- اهللا وخروجه عن طاعة وتمرده، ازداد عتوهف وتمرد، ايط، بمعنى عت إنه من شاط يش:فإذا قيل
امتأل  استشاط فالن غضباً، أي :تقول، يزين لهم من الشروروالوساوس، وإفساده للخلق بما يلقيه إليهم من 

  . اشتط فالن في هذا األمر:، وتقولغضباً وبلغ به الغضب مبلغه

لجن، ومنه اسواء من اإلنس أو من رٍد عاٍت متمكل  على  عند العرب يطلق-شاط يشيط- المعنى الثانيهذا و
  :البيت المشهور المعروف

  أيام يدعونني الشيطان من غـضبٍ     
  

  يهـوينني إذ كنـت شـيطانا       وكن   
  

  . في أيام شبابهاً متمردياً كان عات أنيومأي 

  :-عليه الصالة والسالم-اعر يمدح سليمان  الشوقال

ــاطٍن عــ  ــا ش ــاهصأيم   اه عك
  

  ثم يلقـى فـي الـسجن واألكبـال          
  

،  كالهما صحيح في المعنى ولكن األول أصح:ومنهم من يقول، نه مخلوق من نار أل؛وقيل مشتق من شاط"
  ".ط تشي:عل الشياطين ولو كان من شاط لقالوا تشيطن فالن إذا فعل ِف: العرب تقول:وقال سيبويه

العرب  :فيقول، تصريف الكلمة لماذا كان األول أصح من جهة  تعليل-رحمه اهللا– الكالم من سيبويه هذا
متشيط، لكن شطن شاط فهو :  فيقال،" تشيط:لو كان من شاط لقالواوعل الشياطين  تشيطن إذا فعل ِف:ولتق

  .ن للمبالغة والداللة على االمتالء كما سبق معنافهو شاطن، وشيطا
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 قال ، ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطاناً،فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح"
وكَذَِلك جعلْنَا ِلكُلِّ ِنِبي عدوا شَياِطين اِإلنِس والِْجن يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخْرفَ الْقَوِل { :اهللا تعالى

  .]سورة األنعام) ١١٢([ }غُرورا

: -صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا : قال-رضي اهللا تعالى عنه-وفي مسند اإلمام أحمد عن أبي ذر 

  .)١())نعم(( : قال؟ أو لإلنس شياطين: فقلت،))يا أبا ذر تعوذ باهللا من شياطين اإلنس والجن((

: -صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا : قالأيضاً -رضي اهللا تعالى عنه-وفي صحيح مسلم عن أبي ذر 

لب األسود من األحمر  ما بال الك، يا رسول اهللا: فقلت،)) والحمار والكلب األسود المرأةُيقطع الصالةَ((
  .)٢()) شيطانالكلب األسود(( : فقال؟واألصفر

 ، فجعل يتبختر به فجعل يضربهناًوذَر ركب ِب- عنه تعالىرضي اهللا-أن عمر بن الخطاب وروى ابن جرير 
 )٣(" ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي،ما حملتموني إال على شيطان" : فنزل عنه وقال،فال يزداد إال تبختراً

  ."]سناده صحيحإ[

 هذه هل هي للعهد، فأنت تستعيذ باهللا من الشيطان المعهود" أل"فـ أعوذ باهللا من الشيطان، : إذا قال اإلنسان

  ؟أي من كل شيطانأعوذ باهللا من الشيطان : إذا قلتم أنها للجنس بمعنى أنك  إبليس مثالً، أالذي هو
 أن الذي أنت تستعيذ باهللا من كل الشياطين، ومعلومهي للجنس، ف: فبعض أهل العلم يقوليحتمل هذا وهذا، 
  .، وإنما إبليس وجنوده، أعوذ باهللا من الشيطان أي من كل شيطانفقط  إبليسيوسوس ليس هو 

  ". أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله،والرجيم فعيل بمعنى مفعول"

 رجماً فهو رجيم، والمصدر :، وتقول من رجمأصل المادة إذا أرجعناها إلى الفعلف مصدر، رجيم باعتبار أن
يمكن أن تكون بمعنى لفظة رجيم فإن يطلق ويراد به الفاعل تارةً، ويراد به المفعول تارةً أخرى، وبهذا 
 كما مرجوم بالشهب،هو : إن شئت فقلفمرجوم، والمعنى الذي ذكره هنا فعيل بمعنى مفعول، يعني مرجوم، 

 }ِإلَّا من خَِطفَ الْخَطْفَةَ فََأتْبعه ِشهاب ثَاِقب *دحورا ولَهم عذَاب واِصب * جاِنٍبويقْذَفُون ِمن كُلِّ{ :قال تعالى

  .]سورة الصافات) ١٠-٨([

يرجم بالشهب، ويرجم أيضاً بالذم الشيطان  أخبر عن النجوم أنه جعلها رجوماً للشياطين، ف-عز وجل-واهللا 
مطرود  وهو مرجوم بمعنى مبعد ويضاف إليه، وأيضاً  يوصف به كل قبيحوالسب واللعن وما أشبه ذلك من

  .-عز وجل-عن رحمة اهللا 

 والخواطر السيئة ويرجمهم بما م الناس بالوساوسرجيم بمعنى راجم؛ ألنه يرجأي بمعنى فاعل،  وقد يكون
يحمل على المعنيين جميعاً نه إ: ولو قال قائل يزين لهم من المنكر والباطل، لكن المعنى األول هو المشهور،

به باأللفاظ  والقرآن يعبرالعتبار األول وهو راجم باالعتبار الثاني،  بافليس ذلك ببعيد واهللا أعلم، فهو مرجوم

                                     
 .إسناده ضعيف: وقال شعيب األرنؤوط) ١٧٩ص  / ٥ج ) (٢١٥٩٢(أخرجه أحمد  - 1

 .)٣٦٥ص  / ١ج ) (٥١٠(المصلي  باب قدر ما يستر -أخرجه مسلم في كتاب الصالة  - 2

 ).١١١ص  / ١ج (انظر تفسير الطبري  - 3
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 الدالة على المعاني الكثيرة، والقاعدة أن اللفظ إذا احتمل معنيين فأكثر من غير ممانعة من حمله على القليلة
  .جميع واهللا أعلمأحدها فإنه يحمل على ال

ولَقَد زينَّا السماء الدنْيا { :كما قال تعالى  أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله،والرجيم فعيل بمعنى مفعول"
* ِزينٍَة الْكَواِكِبِإنَّا زينَّا السماء الدنْيا ِب{ :قال تعالى و]سورة الملك) ٥([ }ِبمصاِبيح وجعلْنَاها رجوما لِّلشَّياِطيِن

دحورا ولَهم عذَاب * لَا يسمعون ِإلَى الْملَِإ الَْأعلَى ويقْذَفُون ِمن كُلِّ جاِنٍب *وِحفْظًا من كُلِّ شَيطَاٍن ماِرٍد
اِصبو *ثَاِقب ابِشه هعخَِطفَ الْخَطْفَةَ فََأتْب نتسورة الصافا) ١٠-٦([} ِإلَّا م[.  

ِإالَّ مِن  *وحِفظْنَاها ِمن كُلِّ شَيطَاٍن رِجيٍم* ولَقَد جعلْنَا ِفي السماء بروجا وزينَّاها ِللنَّاِظِرين{ :وقال تعالى
ِبينم ابِشه هعفََأتْب عمقَ الستَرى رجيم بمعن :وقيل إلى غير ذلك من اآليات ]سورة الحجر) ١٨-١٦([ }اس

  . واألول أشهر وأصح،راجم ألنه يرجم الناس بالوساوس والربائث

 واتفق العلماء على أنها بعض ،افتتح بها الصحابة كتاب اهللا ]سورة الفاتحة) ١([ }ِبسِم اللِّه الرحمِن الرِحيِم{
تبت في أو من أول كل سورة ك ، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة،آية من سورة النمل

  ." من كل سورةبعض آيةأو أنها أولها، 

  : هيالمذاهب التي أشار إليها

  . سوى سورة براءة- سورة النملإضافة إلى كونها بعض آية من-سورة كل  آية من  أولأنها: األول

  وإنما تكوني بداية كل سورة ال على أنها من آيات السورةسورة وإنما تكون فآية من كل أنها ليست : الثاني

  .للفصل بين السور

ليست آية مستقلةً   أي أنهاال هذا وال هذا،: ، وبعضهم يقولهي آيةٌ من سورة الفاتحة فحسب: وبعضهم يقول
 من سورة النملأصالً، ال للفصل بين السور وال من الفاتحة، وليست بآية من كل سورة، وإنما هي بعض آية 

  .]سورة النمل) ٣٠([ }وِإنَّه ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِمِإنَّه ِمن سلَيمان { :التي قال اهللا فيها

 ومن طلبه وجده في الكتب المطولة، وهناك مصنفات خاصة والبحث في هذا طويل ومعروف ومشهور،
بالبسملة مستقلة، وبعضها مخطوط، وتجدون هذا في كتب التفسير، ال سيما كتب أحكام القرآن، وبعضهم 

 هي من المسائل وإنما، وتجدونه في شروح الحديث والفقه، فالمسألة ليست خفية على أحد يطيل فيه جداً
نت هذه المذاهب تحتاج ، والخالف فيها كبير وكثير ومشهور، ومذاهب األئمة فيها معروفة، وإن كامشهورةال

لمسائل التي إذا  من أبرز ا المسألةهذه، إال أن من كثير من المسائل سواء فيها أو في غيرها إلى تحرير
ال ينبغي أن تؤخذ إال من كتب أصحابها، وإال فإنك تجد أشياء تنسب إلى نظرت فيها عرفت أن هذه المذاهب 

  . إذا أخذت ذلك من الكتب األخرىوذلكاألئمة لم يقولوا بها في مثل هذه المسألة وفي غيرها 

إلى مراجعة في صحته وثبوته، ذلك أنه و  فهو يحتاج أيضاً إلى تحرير والتابعينوأما المنقول عن الصحابة
 اآلخر  القول أنك تجد المسألة ينسب فيها أحد األقوال إلى الخلفاء األربعة وينسبمن أعجب األشياء المنتشرة

  ! كذلك تماماً إلى الخلفاء األربعةالذي يخالفه

ها، ي األقوال إلى قائل على ما ذكرت من شدة الحاجة إلى التحقق من نسبةفالحاصل أن هذه المسألة نموذج
  .م أجمعينرضي اهللا عنهأو غيرهم أصحاب المذاهب من و من غيرهم ممن جاء بعدهم سواء من الصحابة أ
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  ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي : عنه أنها آية من كل سورة إال براءةيوممن حك"

  .-مرضي اهللا تعالى عنه--

 وبه يقول عبد اهللا بن المبارك والشافعي ،يد بن جبير ومكحول والزهري عطاء وطاوس وسع:ومن التابعين
  ."-رحمهم اهللا- وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سالم ،وأحمد بن حنبل في رواية عنه

لفصل بين معدودة من كل سورة وليست لأي أنها  أنها آية من كل سورة إال براءة، ، وهوهذا هو القول األول
  .السور

أشهر أدلتهم من لن ننتهي، لكن ف وإال  ذكر األدلة والجواب عنهانا مقامليس ه لكنيستدلون بأدلة،  ؤالءوه
 بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءةً، ثم أفاق -صلى اهللا عليه وسلم-بينما رسول اهللا : "حديث أنس في سورة الكوثر

) ١([ }ِإنَّا َأعطَينَاك الْكَوثَر * الرحمِن الرِحيِمِبسِم اللِّه{ :، ثم قرأأنزلت علي آنفاً سورة((: وهو يضحك، فقال

))]سورة الكوثر
)٤(.  

كذلك في حديث أنس  و،)٥( كما في حديث أم سلمة-صلى اهللا عليه وسلم-قراءته  وكذلك ما جاء في وصف
  .)٦(اً يقرأ بسم اهللا الرحمن الرحيم كانت مد-صلى اهللا عليه وسلم-من أن قراءته 

حديث ، فعلى أن البسملة آية من كل سورة  في الداللة لكنها ليست صريحة أدلتهم الصحيحة الثابتةمنه هذ
 البسملة كما نبسمل في أوائل السور، -صلى اهللا عليه وسلم- قرأ النبي  يبين أنهأنس في سورة الكوثر مثالً

هذا الدليل ليس بقاطع على أن  أن المقصود للفصل بين السور، فبين يدي قراءة السورةفقد تكون مستقلةً تقال 
 ]سورة اإلخالص) ١([ }قُْل هو اللَّه َأحد{ سورةف، بل يوجد ما يدل على خالف ذلك،  آية من كل سورةالبسملة

ات،  ثالث آينهاإ :يقولون باإلجماعسورة الكوثر وباإلجماع أربع آيات من غير البسملة،  إنها: يقول العلماء
  .ثالث آياتهي اإلعجاز يتحقق بأقصر سورة و أقصر سورة، إنها: يقولونو  على هذا،البسملة تكون رابعةف

صلى اهللا -كان النبي :  حيث قال في أنها ليست آية في كل سورة صريحثابت عنه الابن عباسإن أثر ثم 
  .)٧( حتى ينزل عليه بسم اهللا الرحمن الرحيم ال يعرف فصل السورة-عليه وسلم

شفعت إن سورةً ثالثون آية ((:  في سورة تبارك-صلى اهللا عليه وسلم-ول النبي ق وأصرح من هذا كله
  .ن آية من غير البسملةوبارك ثالث وسورة ت)٨())لصاحبها حتى غفر له

 هريرة  من حديث أبي-صلى اهللا عليه وسلم-ما ثبت عن النبي لى أنها ليست آية في كل سورة عما يدل مو
]سورة الفاتحة) ٢([ }حمد للِّه رب الْعالَِمينالْ{أنه كان يفتتح القراءة بـ

)٩(.  

                                     
 ).٤٠٠ص  / ١ج ) (٤٠٠( باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة -أخرجه مسلم في كتاب الصالة  - 4

 . سيأتي تخريجه - 5

 .)١٩٢٥ص  / ٤ج ) (٤٧٥٩( باب مد القراءة - أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن - 6

 ).٢٨٨ص  / ١ج ) (٧٨٨(بالبسملة  من جهر  باب–و داود في كتاب الصالة ب أخرجه أ- 7

 )..٢١٥٣(وحسنه األلباني في مشكاة المصابيح برقم ) ١٢٤٤ص  / ٢ج ) (٣٧٨٦ (واب القرآنث باب –أخرجه ابن ماجه في كتاب األدب  - 8

وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه برقم ) ٢٦٧ص  / ١ج ) (٨١٤( باب افتتاح القراءة -فيها  أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصالة والسنة - 9
)٨١٤.(  
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 النبي أصحاب هذا القول من مثل حديث أنس لما قرأه  ما فهمتدل على أنا هذه األدلة وغيره فالمقصود أن
 وجد أدلة كما أنه ت أنها منها أبداً، بقاطع، وقرأ البسملة أن هذا الفهم ليس سورة الكوثر-صلى اهللا عليه وسلم-

 البسملة عند  قرأ-صلى اهللا عليه وسلم- النبي  أنغاية ما في األمروإنما أخرى يفهم منها خالف ذلك، 
األولى من سورة الكوثر إطالقاً، وعلى كل حال على أنها اآلية  قرأها بناءقراءته لسورة الكوثر، وال يلزم أنه 

  .هذا هو القول األول

  ".ت آية من الفاتحة وال من غيرها من السورليس: وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما"

ة  آيةً من الفاتحة وال من غيرها من السور، وهذا يضيفونه إلى طائف البسملة ليست:ن يقوال حنيفةومالك وأب
رحمه -وهو منسوب إلى األوزاعي ورواية عن اإلمام أحمد اء، من قراء مكة والمدينة والشام، ر القُكثيرٍة من

  .من سورة النملمع إقرارهم أنها جزء من آية  ليست آية من الفاتحة وال من غيرهانها  إ:يقولونو ،-اهللا

هذا قول لطائفة من القراء، كما أن القول األول أيضاً منسوب إلى طائفة من القراء، ولذلك فإن ويالحظ أن 
بعض القراءات، وفي  أنها آية من كل سورة سوى براءة في مثل هذا أظنه يرجع إلى القراءة فهي ثابتة على

ه القراءات الصحيحة من أوج، ولذلك كما هو معلوم أن ال في الفاتحة وال في غيرهابعضها ليست كذلك، 
لو أعيد هذا إلى القراءة أظن ، فلون السورة بالسورة من غير بسملةالثابتة المتواترة إسقاط البسملة أصالً، فيص

 فإنه ال يتركها ى براءة فيها من كل سورة سو آيةٌالبسملةُءٍة ، فمن قرأ بقرايحل اإلشكال من أصلهسأن هذا 
 بسملة،  فله أن يسقط ويصل السور من غيرالسورة، ومن قرأ بقراءة فيها اإلسقاط آيات أبداً، وتكون في عداد

ذلك إذا قرأ ، وك]سورة اإلخالص) ١([ }قُْل هو اللَّه َأحد{المعوذات وار كعند قراءته للسور في األذكويترك ذلك 
 به حلُّ الصالة، وهذا ي فيإذا قرأ بقراءة أخرىال يجب عليه أن يبسمل  بمعنى أنه  ال يبسمل،في الصالة
  .اإلشكال

  : صاحب المراقيقال

ــر  ــراءة نظ ــى الق ــضهم إل   وبع
  

  وذاك للوفــــاق رأي معتبــــر  
  

هرة الخالف في السور ليست ش و؟أم ال الفاتحة، هل البسملة آية منها  سورةوالخالف شهرته أكثر في
:  هو مشاهد، وكما قلت آنفاً كما موجود في هذا وفي هذا بقدر ما هي بسورة الفاتحة، مع أنه خالفاألخرى

 كانل هذا يرجع إلى القراءة وإال إن: ال يلزم أنهم يقولون لكن الذين يختلفون، أن يرجع هذا إلى القراءةيمكن 

  .تضاد أما اآلن فالخالف خالف ف تنوعاختالالموضوع قد انتهى ولصار االختالف 

ال يقطع  ويلتمسون فيه بعض التعليالت لكن فالعلماء يتكلمون عنه ؟سورة براءة البسملة من أما لماذا أسقطتو
بتدأ بـ بسم اهللا الرحمن الرحيم، وبعضهم ألنها نزلت بالبراءة فال يحسن أن تُ: بعضهم يقولفبشيء منها، 

من األنفال؛ ألنها   سورة مستقلة أم هي وقع عندهم تردد هل هي-م عنهرضي اهللا-إن الصحابة : يقول
  .، واهللا أعلم، وبعضهم يقول غير هذاتشبهها إلى حٍد كبير

  ". رواية عن اإلمام أحمد بن حنبله وهذ، آية مستقلة في أول كل سورة ال منهاهي: وقال داود"

 بل هو مذهب اإلمام، بل ،"عن اإلمام أحمد بن حنبل رواية هوهذ: " فيهالظاهري، يقول هذا القول قول داود
 آية مستقلة في أول كل سورة ال منها، أي أنها تنزل للفصل :أنها كما قال هنااحة هو المنصوص عنه صر
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 واختاره جمع من -رحمه اهللا-بن المبارك عبد اهللا هو مذهب فقط بين السور وليست في عداد السورة، وهذا 
 وتلميذه -رحمه اهللا- كابن قدامة صاحب المغني، وشيخ اإلسالم ابن تيمية  والمتأخريناألئمة من المتقدمين

  .اإلمام ابن خزيمةكذلك هذا ظاهر المنقول عنه، وحتى ابن جرير ، وابن القيم

 آية من  هيالذي هو من أشهر ما يذكر عند ذكر الخالف في البسملة، وهو هلالمشهور ذكر القول لم يلكنه 
ن الفاتحة آية مفالقول بأنها ، لم يذكره هنا من أشهر المذاهب في هذه المسألةوفهذا مذهب  ال؟ أمالفاتحة 

هذا منسوب إلى كثير من القراء، بل نسبه بعضهم إلى أكثر القراء، وينسب إلى  وليست آية من كل سورة
، نسبته وصحته عنهمإلى تحرير أيضاً في  يحتاجهذا و -مرضي اهللا تعالى عنه-جمٍع من األئمة من السلف 

 والشافعي  -قراءة أهل مكة- وهي قراءة نافع أصالً ،-رحمه اهللا-الشافعي وسعيد بن جبير، سب إلى وقد نُ

 وألبي -رحمه اهللا-هينسب إلسحاق بن راهويمكة، ورواية عن أحمد، وهو قول  كان من أهل -رحمه اهللا-
  .عبيد القاسم بن سالم، وألبي ثور، وجمع كثير جداً

 إنها آية في : وكذا من قال،فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فال يجهر بهافي الصالة ما الجهر بها فأ"
  ."فاختلفوا  وأما من قال بأنها من أوائل السور،أولها

  :في الصالة بالبسملة مسألة الجهر

إنها : قالكالم في من لكن يبقى ال ال يجهر بها، وال من غير الفاتحة فهذا قطعاً من رأى أنها ليست من الفاتحة
 وأللفصل بين السور، أو أنها آية من كل سورة  آية نهاإ:  يقولفمنآية من الفاتحة أو أنها آية من كل سورة، 

 -صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي  القول بالجهر؛ ألننا إذا رجعنا إلى األدلة المنقولة هغير ذلك ال يلزم من

 وعن خلفائه الراشدين هو ترك الجهر بالبسملة، يعني لو كان -وسلمصلى اهللا عليه -فنجد أن الثابت عنه 
اإلنسان يتخير القول بأنها آية من الفاتحة أو آية من كل سورة بناء على ما ثبت في بعض أوجه القراءات، 

  ؟ أن يجهر لهالسنة: هل نقولف
  .البسملة بقراءة لم يكن يجهر -صلى اهللا عليه وسلم- ألن النبي  يقال له ذلك؛قد ال

 إنها آية في : وكذا من قال،فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فال يجهر بهافي الصالة فأما الجهر بها : "قوله
  .، واهللا أعلمعبارة فيها إشكالها ؛ ألن ومراجعة وضبطتحتاج إلى تحريرذه العبارة ه في ظني أن ،"أولها

 إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة -رحمه اهللا-شافعي فذهب الوأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا، "
  ". وخلفاً وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفاً،والسورة

  إناإذا كانت القضية تتعلق بالقراءة خارج الصالة فاألمر في هذا واسع، واختار كثير من القراء أنه يجهر به

لما قرأ سورة -صلى اهللا عليه وسلم-واضح وال إشكال فيه، والنبي هذا ، وجهر بالقراءة ويسر بها إن أسر 
  .هذا الكالم خارج الصالةفالكوثر قرأ بسم اهللا الرحمن الرحيم، 

 كان يصلي -صلى اهللا عليه وسلم-، والنبي ر بها في الصالة فهذه قضية عبادة الجه:لكن حينما نقول
 -صلى اهللا عليه وسلم-قراءة النبي  ومنها يستدلون بأدلةلصالة إنه يجهر بها في ا: ن يقولونبأصحابه، فالذي

  خارج الصالة يستدل به للقراءةهذا: يقالأسمع أصحابه، ف حيث قرأ بسم اهللا الرحمن الرحيم فسورة الكوثر،
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 أسر بالبسملة، بل ال إشكال حتى إن جهر بالقراءة بالقراءةبحيث إذا جهر بالقراءة جهر بالبسملة، وإن أسر 
  .قضية تتعلق بصفة الصالةأن يسر بالبسملة إنما اإلشكال في القراءة في الصالة؛ ألن هذه 

     قراءة النبي حديث أنس اآلخر في وصفويستدلون ب، )١٠(مثل حديث أنسبقولون يجهر يستدلون فالذين ي

يقطع  كان: " سلمة، وبحديث أم)١١(، كانت قراءته مداً يقرأ بسم اهللا الرحمن الرحيم-صلى اهللا عليه وسلم-
  .)١٢(.."قراءته

 الجهر بالبسملة داخل  أن يكون منه ال يلزم-صلى اهللا عليه وسلم-الحاصل أن هذا الوصف لقراءة النبي و
 قراءة البسملة في الصالة،ب كان يجهر -صلى اهللا عليه وسلم- أن ذلك ليس بقاطٍع على أن النبي  أي،الصالة

على أنه يجهر وضح من هذا وأقوى منه في الداللة  نحتاج إلى دليٍل آخر أإذا وصلنا إلى هذا القدر فعندئٍذو
 جميع األدلة، ف شيءذه األدلةه لكن ال يصح منأدلة واضحة وصريحة في الجهر بها  والحقيقة أنه توجد بها،

  .ال يصح منها شيء الصريحة الواردة في الجهر بالبسملة

ولو كانت  يصح منها شيء، م عللها ووجوه ضعفها، فهي لوفي بيانوالعلماء أطالوا في الكالم عليها، 
 كان أحياناً يجهر -صلى اهللا عليه وسلم-ن النبي إ: قال على األقل كان سي، أوصحيحة الرتفع بها الخالف

ا أو هذا، لكنه لم يصح منها شيء، مع وجود أدلٍة  لو صحت تلك األدلة لقيل بهذ:أقولف، وأحياناً ال يجهر مثالً
صليت ": صريحة، مثل حديث أنس في الصحيحينل على أنه لم يكن يجهر، وهي أدلة صحيحة أخرى تد

، )١٣("بسم اهللا الرحمن الرحيم"رون بـ وأبي بكر وعمر، فما كانوا يجه-صلى اهللا عليه وسلم-خلف النبي 
  .)١٤(-رضي اهللا عنه-وكذلك حديث عبد اهللا بن مغفل 

صريحة في عدم الجهر، وأما في الجهر فأدلة صحيحة غير صريحة، صحيحة ثابتة فالمقصود أن عندنا أدلة 
 الجهر بها، لكنه لو فعل ه ال يسنولذلك كان األقرب في هذه المسألة هو أنأو أدلة صريحة غير صحيحة، 

جهر ربما أعاد لم ي وال يفهمون، وإذا ن يكون بين أناٍس يرون الجهر بهام الناس، أو لدفع مفسدة، كأذلك ليعلّ
 بها دفعاً لهذه يجهرفي هذه الحالة قعدوها، في صحتها، وربما أقاموا الدنيا ولم يهم صالته أو شك فبعض

  . في هذا معتبر، فجمع القلوب وتأليفهاالمفسدة

  ".-مرضي اهللا تعالى عنه- فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية"

 أنه لما جاء إلى المدينة صلى - عنهرضي اهللا-نقل عن معاوية ا طبعاً هذا يحتاج إلى تحرير، يعني مثل م
كيف ينكر عليه : صلى بهم بعد ذلك وجهر، فقالوافولم يجهر بها، فأنكر عليه المهاجرون واألنصار، 

 وعرفوا وهم الذين تلقوا قراءته عنه -صلى اهللا عليه وسلم-ن واألنصار في مسجد رسول اهللا والمهاجر

                                     
 .٤سبق تخريجه في الحاشية رقم  - 10

 .٦سبق تخريجه في الحاشية رقم  - 11

 .سيأتي تخريجه - 12

 باب حجة من قال ال -ومسلم في كتاب الصالة ) ٢٥٩ص  / ١ج ) (٧١٠(يقول بعد التكبير   باب ما-أخرجه البخاري في كتاب صفة الصالة      - 13
 ).٢٩٩ص  / ١ج ) (٣٩٩(يجهر بالبسملة 

وقال ) ٨٥ص  / ٤ج ) (١٦٨٣٣(وأحمد  )٢٦٧ص  / ١ج ) (٨١٥( باب افتتاح القراءة -أخرجه ابن ماجه في  كتاب إقامة الصالة والسنة فيها  - 14
 . إسناده حسن في الشواهد: األرنؤوط
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 فهو  كان يجهر، فنقول هذا الحديث أصالً ال يصح،-صلى اهللا عليه وسلم-ل على أن النبي الصالة منه، فيد
الشيعة  ، وبالمناسبة فإن في غاية الضعف لكنهاصريحةكما أن هناك أدلة أخرى لم يثبت عن معاوية، 

ذب فهم أك كذب هؤالء  بسببهووالرافضة يرون الجهر بالبسملة، وبعض ما دخل في هذا من األحاديث 
  .الطوائف

إن السنة :  ال يشك في صحة صالة من أسر بها، والقائل بالبسملة الجهريإن السنة ه:  القائلأنلكن يبقى 
، لكن المسألة ؟السنة في ذلك ما ، فغاية ما في األمر هو بهاهي اإلسرار ال يشك في صحة صالة من جهر

  . فاإلشكال هاهنا،ت من الفاتحة بالكلية على أنها ليستكون أكثر تأثيراً في إسقاط قراءتها

ونقله الخطيب عن الخلفاء  -مارضي اهللا تعالى عنه-وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي "
  ."األربعة

  .-مرضي اهللا تعالى عنه-ال عن عمر وال عن الخلفاء األربعة   يثبتالهذا كله 

وهو  -مرضي اهللا تعالى عنه-ن وعلي  وهم أبو بكر وعمر وعثماونقله الخطيب عن الخلفاء األربعة،"
  ".غريب

صلى - كيف يقول الخلفاء األربعة بهذا، والنبي  إذ،فإنه يتوقف ويهابطالب العلم إذا رأى مثل هذا في مسألة 
من الجهر بها ليس : ثم يأتي من يقول )١٥())عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين((:  يقول-اهللا عليه وسلم

 قال ابن عباس : من يقولحتى في التفسير تجد أصالً، ولذلكال يثبت عنهم هذا إن : يقالفالجواب أن ! السنة؟
  .ومجاهد وفالن وفالن، وأكثر هذا ال يثبت عنهم

ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قالبة والزهري وعلي بن الحسن وابنه محمد وسعيد بن "
عب القرظي وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وسالم ومحمد بن ك

وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد اهللا بن عباس وابنه محمد ونافع مولى ابن عمر 
وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز واألزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد 

 وعمرو : زاد ابن عبد البر، وعبد اهللا بن صفوان ومحمد ابن الحنفية:قيزاد البيه، معقل بن مقرناهللا بن 
  ."ها كسائر أبعاضهاب فيجهر ،والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة، بن دينارا

فمن رأى أنها ليست من في الصالة فأما الجهر بها ": قال قبُلو ،"عض الفاتحةوالحجة في ذلك أنها ب": يقول
إن هذه العبارة تحتاج إلى تحرير، : وقد سبق أن قلت " إنها آية في أولها:ذا من قالالفاتحة فال يجهر بها وك

قد ، ف-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا هو المرجع في ذلك أنها من الفاتحة فب قولال حتى على وعلى كل حال
  .]سورة األحزاب) ٢١([ }حسنَةٌلَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ { :كان يقرأ وال يجهر، واهللا يقول

                                     
خذ بالـسنة   باب ما جاء في األ-والترمذي في كتاب العلم ) ٣٢٩ص  / ٤ج ) (٤٦٠٩( لزوم السنة ي باب ف- في كتاب السنة   أخرجه أبو داود   - 15

 باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين -وابن ماجه في سننه في افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم ) ٤٤ص  / ٥ج ) (٢٦٧٦(واجتناب البدع 
 .)٢٧٣٥( وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم )١٦٥(رقم بوصححه األلباني في مشكاة المصابيح  )١٥ص  / ١ج  ()٤٢(المهديين 
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هما والحاكم في مستدركه عن أبي ي فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحوأيضاً"
إني ألشبهكم :  وقال بعد أن فرغ،أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة: -رضي اهللا تعالى عنه-هريرة 

  ".]ه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهموصحح[ )١٦("صلى اهللا عليه وسلمصالة برسول اهللا 

 النبي  فعل ذلك أبو هريرة تعليماً لهم فقط، ال أنربما: جمع من أهل العلم، وعلى فرض صحته قالواضعفه و
سمع أصحابه كما كان ها يؤ يقر-صلى اهللا عليه وسلم-ي ربما سمع النب، و كان يجهر-صلى اهللا عليه وسلم-
فيكون فهماً م أن السنة في ذلك الجهر، للتعليم، ففِه أي أن ذلك كان  بعض اآلياتسمعهم في الصالة السريةي

صلى اهللا -ألشبهكم صالة برسول اهللا إني ": المقصود أن قوله ف،-رضي اهللا تعالى عنه-من أبي هريرة 
  .هذا على فرض صحتهو يجهر بالبسملة  كان-صلى اهللا عليه وسلم- منه أن النبي ال يلزم "عليه وسلم

صلى اهللا -أنه سئل عن قراءة النبي  -رضي اهللا تعالى عنه-وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك "
 يمد بسم اهللا ويمد الرحمن ويمد ،بسم اهللا الرحمن الرحيمبـ  ثم قرأ ، كانت قراءته مداً: فقال-عليه وسلم

  .)١٧("الرحيم

 هذا ليس فيه دليل آية من الفاتحة، مع أنملة  البس إن:بالجهر، ويستدل به من يقولوهذا يستدل به من يقول 
صلى اهللا عليه - وصفٌ لقراءته فيهو،  وإال فالحديث ثابت وصحيح هو واضح من الفاتحة كماعلى أنها آية

عليه الصالة -فالحديث ليس فيه ما يدل على أن النبي ؛  وال يعني أنه كان يجهر بها في الصالة-وسلم
  .ته كان يفعل ذلك في صال-والسالم

رضي اهللا -وفي مسند اإلمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة "
* ِبسِم اللِّه الرحمِن الرِحيِم{ :ع قراءته يقطِّ-صلى اهللا عليه وسلم- كان رسول اهللا : قالت-اتعالى عنه

الَِمينالْع بللِّه ر دمِحي* الْحمِن الرحِمالر *يِنامِم الدوهإسناد: وقال الدارقطني، ]سورة الفاتحة) ٤-١([ }ِلِك ي 
  .)١٨("صحيح

كان يجهر بها في  -صلى اهللا عليه وسلم- النبي يعني أن ال  ثابت من حديث أم سلمة، لكنه الحديثهذا
 :تدل به من يقوليسغير صريحة، وهذا األدلة الصحيحة وهكذا نجد أن ذكر للصالة أبداً، الصالة فليس فيه 

  .اًصريح ليسهذا أيضاً  آية من الفاتحة، وإن البسملة

   أن معاوية  -رضي اهللا تعالى عنه- والحاكم في مستدركه عن أنس وروى اإلمام أبو عبد اهللا الشافعي"

 فلما ، فأنكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك،صلى بالمدينة فترك البسملة -رضي اهللا تعالى عنه-
  .)١٩("مرة الثانية بسملصلى ال

  .يعني جهر، لكن هذا ال يصح ،"فلما صلى المرة الثانية بسمل: "قوله

                                     
 وضعف إسناده األلباني في ضـعيف  )١٣٤ص  / ٢ج ) (٩٠٥(} بسم اهللا الرحمن الرحيم{ باب قراءة - أخرجه النسائي في كتاب صفة الصالة     - 16

 ).٩٠٥(النسائي برقم 

 ).١٩٢٥ص  / ٤ج ) (٤٧٥٩( باب مد القراءة -ه البخاري في كتاب فضائل القرآن  أخرج- 17

 باب في فاتحة الكتاب     -والترمذي في كتاب القراءات     ) ٦٥ص  / ٤ج  ) (٤٠٠٣( باب الحروف والقراءات     -أخرجه أبو داود في كتاب العتق         - 18
 ).٤٠٠١(ني في صحيح أبي داود برقم وصححه األلبا )٣٠٢ص  / ٦ج ) (٢٦٦٢٥(وأحمد ) ١٨٥ ص / ٥ج ) (٢٩٢٧(

 ).٢٥٠ص (مسند الشافعي  - 19
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حتجاج لهذا القول عما عداها فأما المعارضات وفي هذه األحاديث واآلثار التي أوردناها كفاية ومقنع في اال"
  .وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخروتعليلها والروايات الغريبة وتطريقها 

 وهذا هو الثابت عن الخلفاء األربعة وعبد اهللا بن ،جهر بالبسملة في الصالةب آخرون إلى أنه ال يوذه
 وهو مذهب أبي حنيفة والثوري ،وطوائف من سلف التابعين والخلف -مرضي اهللا تعالى عنه-مغفل 

  ".وأحمد بن حنبل

 أنهم وأهر بالبسملة، جأنهم يرون الي كتاٍب واحد بل في صفحة واحدة ينسب إلى الخلفاء الراشدين أوالً ف
وهو أنهم تماماً  ومناقض للقول األول وهو مضادخر، القول اآل يأتي نفس الصفحة في كانوا يجهرون بها، ثم

  . بها يجهرونما كانوا

  ". وال سراًوعند اإلمام مالك أنه ال يقرأ البسملة بالكلية ال جهراً"

  يبقىغير السورة، لكن هذا القولوال من   من السورةال أصالًستقلة م  آية أنها ليست منبناء على مذهبههذا 

بإطالق إنها ليست آية  :يقال أما أن ، أن يقال به على بعض األوجه في القراءةيمكن وإن كان ، إشكالفيه
  . األدلة على أنها آية واضحةهذا فيه إشكال كبير؛ ألنف

صلى اهللا -كان رسول اهللا " : قالت-اتعالى عنهرضي اهللا -عن عائشة  واحتجوا بما في صحيح مسلم"
  .)٢٠("الحمد هللا رب العالمينـ  والقراءة ب، يفتتح الصالة بالتكبير-عليه وسلم

  لكن ال يلزم من ذلك أن النبي ،  بالبسملةيجهر لم يكن -صلى اهللا عليه وسلم-هذا يستدل به على أن النبي 

  .سمعهم كان يفتتح القراءة بالحمد هللا رب العالميننما فيما يإ لم يكن يبسمل سراً، -صلى اهللا عليه وسلم-

لم  -صلى اهللا عليه وسلم-النبي نخرج منها بنتيجة وهي أن  فإننا  إذا جمعت هذه األدلة جميعاًويالحظ أنه
ومن أسقطها فهذا يصح الجهر بها هو السنة، عدم لكن ال يعني هذا أنه ال يبسمل، فالبسملة ثابتة و يكن يجهر

  .آخر يحتاج إلى دليل، والقول بالجهر بها في الصالة واترةعلى بعض أوجه القراءة المت

صلى اهللا عليه - صليت خلف النبي :قال -رضي اهللا تعالى عنه-وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك "
رون بسم ال يذكو : ولمسلم،)٢١("الحمد هللا رب العالمينـ وعثمان فكانوا يفتتحون بوعمر  وأبي بكر -وسلم

رضي اهللا -ونحوه في السنن عن عبد اهللا بن مغفل  )٢٢("اهللا الرحمن الرحيم في أول قراءة وال في آخرها
  ".-تعالى عنه

  . عند القائلين بالجهرهذه أدلة صريحة وصحيحة في عدم الجهر ال يوجد مثلها

على صحة صالة من جهر  ألنهم أجمعوا ؛ وهي قريبة، في هذه المسألة-رحمهم اهللا-فهذه مآخذ األئمة "
  ". وهللا الحمد والمنة،بالبسملة ومن أسر

                                     
 في صحيح األلبانيوصححه ) ٢٨٥ص  / ١ج ) (٧٨٣) (بسم اهللا الرحمن الرحيم (ـ  باب من لم ير الجهر ب- أخرجه أبو داود في كتاب الصالة - 20

 ).٧٨٣(أبي داود برقم 

 باب حجة من قال ال -ومسلم في كتاب الصالة  )٢٥٩ص  / ١ج ) (٧١٠(ل بعد التكبير  باب ما يقو-البخاري في كتاب صفة الصالة      أخرجه - 21
  ).٢٩٩ص  / ١ج ) (٣٩٩(يجهر بالبسملة 

 ).٢٩٩ص  / ١ج ) (٣٩٩( باب حجة من قال ال يجهر بالبسملة - في كتاب الصالة  صحيح مسلم- 22
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العمل  يعني أن ذلك ال يترتب عليه كبير أثر من صحة الصالة وعدم ذلك، فالقضية في ،"قريبةوهي : "قوله
  .؟المسنون هل هو الجهر أو اإلسرار

جهر وعدم الجهر، وهذا قول ابن ن اإلنسان مخير بالإ: ء قالوبعض أهل العلم لما رأى أدلة هؤالء وأدلة هؤال
  .الذي خالف فيه شيخه داودحزم 

صلى -عثر بالنبي " : قال-صلى اهللا عليه وسلم-أحمد بن حنبل في مسنده عن رديف النبي وروى اإلمام "
 فإنك ،ال تقل تعس الشيطان(( :-صلى اهللا عليه وسلم- فقال النبي ، تعس الشيطان: فقلت-اهللا عليه وسلم

 بسم اهللا تصاغر حتى يصير مثل : بقوتي صرعته وإذا قلت:س الشيطان تعاظم وقال تع:إذا قلت
  .)٢٣())الذباب

 -رضي اهللا تعالى عنه-أسامة بن عمير عن روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردويه في تفسيره وقد 

 ،م حتى يكون كالبيتال تقل هكذا فإنه يتعاظ((: وقال،  فذكره-صلى اهللا عليه وسلم- كنت رديف النبي :قال
  . فهذا من تأثير بركة بسم اهللا،)٢٤()) بسم اهللا فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة:ولكن قل

وتستحب البسملة عند دخول ،  فتستحب في أول الخطبة لما جاء،ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول
ند اإلمام أحمد والسنن  وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مس،)٢٥(الخالء لما ورد من الحديث في ذلك

ال وضوء لمن لم ((: مرفوعاً -مرضي اهللا تعالى عنه-من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد 
  . وهو حديث حسن)٢٦())يذكر اسم اهللا عليه

 قال لربيبه عمر بن -صلى اهللا عليه وسلم-وهكذا تستحب عند األكل لما في صحيح مسلم أن رسول اهللا 
  ".)٢٧())قل بسم اهللا وكل بيمينك وكل مما يليك((: -هللا تعالى عنهرضي ا- أبي سلمة

 -صلى اهللا عليه وسلم- لما مات زوجها وتزوجها النبي هو ولد أم سلمة؛ وذلك أنه هذا عمر بن أبي سلمة

  .كان معها هذا الولد

  ".ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه"

سم اهللا يا ((: فتتاح كل أمر عند األكل ثبت فيه هذا الحديثأو قول البسملة في اعلى كل حال قراءة البسملة 
  .)) لمن لم يذكر اسم اهللا عليهال صالة لمن ال وضوء له، وال وضوء(( : ومسألة الوضوء))غالم

                                     
وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم   ) ١٤٢ص   / ٦ج  ) (١٠٣٨٨(والنسائي في السنن الكبرى     ) ٥٩ص   / ٥ج  ) (٢٠٦١١( أخرجه أحمد    - 23
)٧٤٠١.( 

 ).٣١٢٨(وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم ) ٣٧٣ص  / ١ج (أخرجه النسائي في اليوم والليلة  - 24

 ).٤٧١٤(قم وصححه األلباني في صحيح الجامع بر) ١٦١ص  / ٣ج ) (٢٨٠٣(أخرجه الطبراني في المعجم األوسط  - 25

  باب ما جاء في التسمية -والترمذي في أبواب الطهارة ) ٣٧ص  / ١ج) (١٠٢( باب التسمية على الوضوء - أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - 26
أحمد و )١٣٩ص  / ١ج ) (٣٩٧( باب ما جاء في التسمية في الوضوء      -وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها       ) ٣٧ص   / ١ج) (٢٥(عند الوضوء   

 ). ٧٥١٤( وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم )٤١ص  / ٣ج ) (١١٣٨٨(

 باب  -ومسلم في كتاب األشربة     ) ٢٠٥٦ص   / ٥ج  ) (٥٠٦١( باب التسمية على الطعام واألكل باليمين        -أخرجه البخاري في كتاب األطعمة       - 27
 ).١٥٩٩ص  / ٣ج ) (٢٠٢٢(آداب الطعام والشراب وأحكامهما 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ١٣

، فيقولها اإلنسان م من يضعف الحديث، ومنهم من حسنهمن أهل العلو مشهور ومعروف، ذاه الخالف فيو
فيحرص اإلنسان أال يترك البسملة، ؛ لقوة الخالف في هذا، والحديث محتمل، قلعلى األط من باب االحتيا

  .فمثل هذا الحديث ال يصح ،كل أمٍر ال يبدأ فيه بـ بسم اهللا: وأما حديث

 أن رسول اهللا  -مارضي اهللا تعالى عنه- لما في الصحيحين عن ابن عباس ؛وكذلك تستحب عند الجماع"

 بسم اهللا اللهم جنبنا الشيطان :لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-
هنا ينكشف لك أن اومن ه )٢٨()) فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً،وجنب الشيطان ما رزقتنا

  .." بسم اهللا:كالباء في قولـ اة في تقدير المتعلق بحالقولين عند الن

هنا  ،" بسم اهللا:كالباء في قولـ اة في تقدير المتعلق بحلك أن القولين عند النهنا ينكشف اومن ه: "قوله
 ذكر أشياءوالخالصة أنه  حذف منه شيئاً، ثم قال بعده هذا،  بمعنى أنهلكالم في ااختصاريوجد يبدو أنه 

 )) عليهم اهللا اسال صالة لمن ال وضوء له، وال وضوء لمن لم يذكر(( و ))سم اهللا يا غالم(( : كحديثمتعددة

 يكون خاصاً في كل  ويصح أن المتعلق فيها كوناً عاماً،ن البسملة يصح أن يكونإ: بمعنى أنه يريد أن يقول
:  قوله تعالى، فعندنا أشياء معينة مخصوصة مثل أن يكون اسماً ويصح أن يكون فعالً ويصحشيء بحسبه،

 خاص، أي أن جريها كائن وواقع  مصدراسم، فهنا ]سورة هود) ٤١([ }لِّه مجراهاوقَاَل اركَبواْ ِفيها ِبسِم ال{
  .سم اهللاب

إن  : سم اهللا: في قولهأن يقال يصح ))وكل بيمينكسم اهللا  يا غالم((: -صلى اهللا عليه وسلم-قول النبي مثل و
  . البسملة في بداية األكل أمره أن يقولئاً وإنما لم يحدد فيه شي فهو بسم اهللا أبدأ، أوآكل،لتقدير فيه بسم اهللا ا

كل هذا ال إشكال ، ووقدمهذكر الفعل ف ]سورة العلق) ١([ }اقْرْأ ِباسِم ربك الَِّذي خَلَقَ{: قوله تعالىوجاء أيضاً 
:  أيبسم اهللا: فتقولاسماً،  المقدر أوالمتعلق  ال يجدي كثيراً، فيمكن أن يكون التنقير في مثل هذا أظنهففيه، 

يمكن أن يكون مقدماً أو مؤخراً، و ابتدائي، أو ابتدائي بسم اهللا، هللا، أو بسم اهللا قراءتي، أو بسم اهللاأكلي بسم ا
 أقرأ بسم اهللا، آكل بسم اهللا، أمشي بسم اهللا، أدخل بسم اهللا، أو بسم :خاصاً أو عاماً نحو فعالً ويمكن أن يكون

كل أو الشرب أو  أبدأ في األأيأبدأ بسم اهللا، : فتقول ، أو تجعله فعالً عاماًبسم اهللاهللا أدخل، أو دخولي 
  .الخ.. الدخول أو النوم

 بالمراد، وبعضهم يستحسن أن يكون أعلق وألصقخاصاً؛ ألنه  التقدير  العلم يستحسن أن يكونبعض أهلو
، األفضل أن يكون اسماً؛ ألن االسم أدل على الثبوت: وبعضهم يقول، لتصلح البسملة في كل شيءعاماً 

 اسم يؤخر؛ لئال يتقدم شيء على: ، وبعضهم يقولفعالً؛ ألن الفعل يدل على التجدد أن يكون :وبعضهم يقول
بسم اهللا : مطلوب منك أن تقولالعلى كل حال فأمر هذه المسألة سهل، ف وألن ذلك أبرك، و-عز وجل-اهللا 

  .ديرات يقدرها من شاء كيف شاءودع عنك هذه التق

                                     
  باب ما يستحب أن      -ومسلم في كتاب النكاح     ) ٢٣٤٧ص   / ٥ج  ) (٦٠٢٥( باب ما يقول إذا أتى أهله        - البخاري في كتاب الدعوات       أخرجه - 28

 .)١٠٥٨ص  / ٢ج ) (١٤٣٤(يقوله عند الجماع 
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صلى اهللا عليه –في حديث النبي  حاجة لتنقيرها لوضوحها، فر عن أمور ال داعي والنقّإنه لمن المؤسف أن ن
 في هذه ذلك ينقِّر ومع له رحم ال يعرفونه وال يعرفهماً  تجد إنسان)٢٩())ال يدخل الجنة قاطع: (( مثالً-وسلم

أو  حتى ينوي هذا ؟ أم مقدممؤخرهل هو فعل وأم اسم  المقدر  هليتكلف غاية التكلف في معرفةوالمسألة 
 إذا أراد  بسم اهللا:قل فليصل أرحامه، ولي،رحمهع  سبحانه لم يكلفه بهذا أصالً وإنما حذره من قطذا، واهللاه

أن ينزل األمور كما  وإنما المقصود  أن اإلنسان يترك مسائل العلمهذاوليس معنى ، فعل شيٍء وانتهى األمر
  .ينبغي

وقَاَل اركَبواْ ِفيها ِبسِم { : فلقوله تعالى،بتدائيا تقديره بسم اهللا دره باسٍمما من قأبه القرآن، قد ورد وكٌل "
ِحيمر ي لَغَفُوربر ا ِإناهسرما وراهجسورة هود) ٤١([ }اللِّه م[."  

  . عامنهإ ف،ابتدائيتقدير   بخالف هنا في اآلية خاص لكنهذه اآلية باعتبار أنه اسميقصد هنا أن هذا نظير 

اقْرْأ ِباسِم ربك الَِّذي {: فلقوله تعالى أو ابتدأت بسم اهللا ،بدأ بسم اهللا : نحو أو خبراًومن قدره بالفعل أمراً"
فلك أن تقدر الفعل ومصدره وذلك وكالهما صحيح، فإن الفعل ال بد له من مصدر،  ]سورة العلق) ١([ }خَلَقَ

 ، أو صالةا أو قراءة أو وضوء، أو شرباً أو أكالً أو قعوداًقياماًبحسب الفعل الذي سميت قبله إن كان 
  ." واهللا أعلم، واستعانة على اإلتمام والتقبل وتيمناًفالمشروع ذكر اسم اهللا في الشروع في ذلك كله تبركاً

:  فـ،ضارعاً ماضياً أو مكان قدره بالفعل سواء :لاأن يق األدق كان ،" أو خبراًومن قدره بالفعل أمراً: "قوله

  .دئ بـ بسم اهللا، هذا في الماضيبتُا أو ابتدأت"وهذا فعل مضارع، " أبدأ بسم اهللا"

ومن هذه الفروقات ما   يوجد بينها كثير من الفروقات، كثيرة جداً، وهذه النسخله نسخكتاب على كل حال الو
مرةً ر في الكتاب ن يعيد النظ كا-رحمه اهللا-بسبب أن الحافظ ابن كثير ، ومنها ساخ النُّتصحيفهو بسبب 

 بحيث تأتي طبعة وتكتب أخرى بحيث تكون مطابعلم تكن توجد وسابقاً ،  كعادة المؤلفين فيهبعد مرة، ويغير
  فانتشرت النسخ األولى، ليس فيها تاريخسخ وإنما الذي حدث أن النُّ،خيرة مصححة منقحة وانتهى األمراأل

،  هذه النسخة لمن بعدهم تصيرثالتي بحوزته باعتبار أنها في ملكه  فبعضهم يعدل في النسخة بين العلماء
 وقد تكون هذه التعديالت فيها تصحيف فهو يعتمد  تصحيحات المؤلفه التعديالت منهذ من بعده أن فيظن

 فالمقصود أن هذه األخطاء بعضها وجدت بسبب ،هذا التعديل الذي في الهامش ويلغي ما هو في أصل النسخة
 في عدد من الكتب ة موجودوهذه المشكلة، وبعضها من فعل غيره  المؤلف نفسهمن فعلت وبعضها التصحيفا

  صفحات فيهاسابقة طبعةله جد و مثالً تتفسير السعدي ف،فيكتب صفحات من عندهبعضهم يتصرف إن بل 

  .ليست للسعديو مكتوبة في الداخل

 أوائل بعضفي  صياغةال فيقوم بإعادةي كتبها،  يعيد النظر لما في بعض النسخ التالمؤلف نفسهأحياناً و
أعاد النظر اإلنسان إذا كتب وغها صياغة جديدة، وهذا شيء ليس فيه غرابة؛ ألن وصي بمعنى أنه ،السور

بعض األشياء التي تلوح واضحة؛ ألن اإلنسان حينما يؤلف ويقرأ ما فيما كتب مرةً بعد مرة يجد أنه قد فاتته 
  . وليس في هذا عيب، تفوت عليه أشياء واضحة أحياناً، والناقد بصير، فال تستغرب أنيقرأ أفكارهفإنه كتب 

                                     
باب صـلة الـرحم    - ابومسلم في كتاب البر والصلة واآلد) ٢٢٣١ص  / ٥ج ) (٥٦٣٨( باب إثم القاطع - أخرجه البخاري في كتاب األدب   - 29

 ).١٩٨١ص  / ٤ج ) (٢٥٥٦ (وتحريم قطيعتها
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ه بعد ذلك ؤف أن يترك هذا الكتاب الذي كتبه مدة حتى ينساه، ثم يقرولذلك يحسن باإلنسان إذا كتب أو ألَّ
ويغيرها، ينتقدها س و والتراكيبوسيستغرب كيف كتب بعض األشياء، سيستغرب من ركاكة بعض العبارات

ويحمد اهللا أنه لم يخرج يكفي في النمو فإنه سيغير كثيراً من الكتاب،  ، بل ربما لو مضى عليه زمنوهكذا
وط، وأنه ال  أن هذا الكتاب مخي من أول وهلةربما إذا ألف يظن، فهذا الكتاب، لكن اإلنسان ما يرى عيوبه

  . تبرأ به الذمةاله  غيره قد يرى أن، ولكنبأحسن عبارٍة  المسائليوجد مثله، وأنه قد حقق فيه

  .واهللا المستعان، وال حول وال قوة إال باهللا، والحمد هللا، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٦(سورة الفاتحة 

  الرحمن الرحيم - لفظ الجاللة اهللا

  الحمد هللا رب العالمين

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 ، ألنه يوصف بجميع الصفات؛ األعظماالسم يقال إنه -تبارك وتعالى- على الرب  علم:اهللا": قال المفسر
هو اللَّه الَِّذي لَا ِإلَه  *مهو اللَّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو عاِلم الْغَيِب والشَّهادِة هو الرحمن الرِحي{ :كما قال تعالى

هو اللَّه * ك الْقُدوس السلَام الْمْؤِمن الْمهيِمن الْعِزيز الْجبار الْمتَكَبر سبحان اللَِّه عما يشِْركُونِإلَّا هو الْمِل
هِض والَْأراِت واوما ِفي السم لَه حبسنَى يساء الْحمالَْأس لَه روصاِرُئ الْمالْخَاِلقُ الْبِكيمالْح ِزيزالْع ٢٢([ }و-

وِللِّه اَألسماء الْحسنَى فَادعوه { : كما قال تعالى، له فأجرى األسماء الباقية كلها صفاٍت،]سورة الحشر) ٢٤
لَه اَألسماء قُِل ادعواْ اللّه َأِو ادعواْ الرحمن َأيا ما تَدعواْ فَ{ :وقال تعالى ،]سورة األعراف) ١٨٠([ }ِبها

  أن رسول اهللا  -رضي اهللا تعالى عنه-وفي الصحيحين عن أبي هريرة  ،]سورة اإلسراء) ١١٠([ }الْحسنَى

  ".)١()) من أحصاها دخل الجنةئة إال واحداًا م،سماًاإن هللا تسعة وتسعين ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-

  :سالم على رسول اهللا، أما بعدالحمد هللا، والصالة وال، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ال يسمى به  أنهأي "-تبارك وتعالى- على الرب  علم:اهللا": في شرح البسملة، وفي قوله هنافالمؤلف ال زال 

 وال في اإلسالم، وهو غيره، فهو من األسماء المختصة، وهذا االسم ال يعرف أحد تسمى به ال في الجاهلية
، ومعنى  غيرهال يصح أن يسمى به أحدلفظاً بمعنى أن هذا اللفظ  ف، لفظاً ومعنى-عز وجل-يختص باهللا 

  . ال جملةً وال تفصيالً ال يصلح شيء منها للمخلوق-وهي صفة اإللهية-بمعنى أن الصفة التي تضمنها 

ذا سئل به عي به أجاب، وإ إذا دمن أسماء اهللا االسم األعظم الذي  معلوم أن، األعظماالسميقال إنه : قال
  ."اهللا"ن هذا االسم األعظم هو طى، وهذا االسم فيه خالفٌ معروف، وأشهر األقاويل أأع

جميعاً ترجع إليه لفظاً الحسنى  األسماء سائر دليل من النظر، وذلك أن وهوالذي ذكره الحافظ ابن كثير هنا 
اآليات ، كما في  منهايٍء شوكون األسماء الحسنى ترجع إليه لفظاً، أي أنها تأتي بعده، وال يأتي بعدومعنى، 

هو اللَّه الَِّذي  *مهو اللَّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو عاِلم الْغَيِب والشَّهادِة هو الرحمن الرِحي{:  هنا كقولهالتي ذكرها
 ِمنيهالْم ْؤِمنالْم لَامالس وسالْقُد ِلكالْم وِإلَّا ه ِزلَا ِإلَهالْعرتَكَبالْم اربالْج إلى  ]سورة الحشر) ٢٣-٢٢([ }..يز

  .ها بعد شيء من هويأتي بعده والاألسماء األخرى تأتي " اهللا"لفظ ، ف-عز وجل- اهللا آخر ما ذكر

                                     
عاء والتوبـة  ومسلم في كتاب الـذكر والـد      ) ٢٦٩١ص   / ٦ج  ) (٦٩٥٧( باب إن هللا مائة اسم إال واحداً         - أخرجه البخاري في كتاب التوحيد       - 1

 ).٢٠٦٢ص  / ٤ج ) (٢٦٧٧(باب في أسماء اهللا تعالى وفضل من أحصاها  - واالستغفار
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وهي أوسع الصفات، وهذه  يتضمن صفة اإللهية "اهللا"أما في المعنى فإن هذا االسم الكريم هذا في اللفظ، و
لخالق، البارئ، ، اة ترجع إليها جميع الصفات، فإن اإلله يجب أن يكون هو الرب، العليم، الحكيمالصف

 :ولهذا يقال، فقيراً، أو متصفاً بشيء من صفات النقص جاهالً ؛ ألن الرب ال يمكن أن يكون عاجزاًالمصور

 والمالك،  الرب هو السيدفإنمن أوسع الصفات، ن صفة اإللهية متضمنة لصفة الربوبية، وصفة الربوبية إ
 من  االسمتصور كم يدخل تحت هذاوهكذا المربي لخلقه بالنعم الظاهرة والباطنة، والمدبر المتصرف، و

، فهذه الربوبية داخلة في معنى األلوهية، وهذا معنى كون اإللهية تتضمن ؟ التي هي صفات الكمالالمعاني
 هو يجب أن يكوننه هو الرب الخالق الرازق المصور  إ: عنهولالذي تقف، يةالربوبية، والربوبية تستلزم اإلله

رحمه - ابن كثير الذي أشار إليههو هذا الدليل ف، وحده ال شريك له، فال تصرف العبادة ألحٍد سواهالمعبود 
  . هنا، وهو أن األسماء الحسنى تعود إليه لفظاً ومعنى-اهللا

صلى -حديث الذي ذكر فيه النبي ال:  األولأحاديث،  ثالثةهيه االسم األعظم فوأما األدلة من المنقول على أن
الحي "، و"اهللا: " أن االسم األعظم في ثالث سور، واالسم المتكرر في هذه السور الثالث هو-اهللا عليه وسلم

 هو اللّه الَ ِإلَه ِإالَّ{ :قال تعالى في سورة البقرة سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة طه، ، في"القيوم
ومالْقَي يالم{ :آل عمرانوقال في سورة ، ]سورة البقرة) ٢٥٥([ }الْح *ومالْقَي يالْح وِإالَّ ه الَ ِإلَه ٢-١([ }اللّه (

رة سو) ١١١([ }وعنَِت الْوجوه ِللْحي الْقَيوِم وقَد خَاب من حمَل ظُلْما{ :في سورة طهقال و، ]سورة آل عمران

  .]طـه

 هو أن  الثاني في القوةالمقصود أن هذه األسماء الثالثة متكررة في هذه السور الثالث، ولهذا كان القولف
األقوال في االسم بمعنى أن أقوى  " اهللا"لفظ الجاللة بعد القول األول بأنه " الحي القيوم"االسم األعظم هو 

  ."مالحي القيو"، ثم يليه في القوة "اهللا" أنه األعظم

 بدعاٍء -عز وجل-دعوا اهللا ن، في الرجلين حينما اآلخراالحديثان " اهللا" االسم األعظم هو والذي يدل على أن
 هلقد دعا اهللا باسم((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-، فكان النبي ىذكر بعض األسماء الحسن يشتمل على

  ."الحي القيوم" وليس "اهللا"في الجميع هو فإذا نظرنا في األسماء المذكورة نجد أن المتكرر  )٢())ميالعظ

سورة ) ١٨٠([ }وِللِّه اَألسماء الْحسنَى{: كما قال تعالى كلها صفاٍت لهفأجرى األسماء الباقية  ":يقول
 أن األسماء الحسنى تعود إليه  وهو الذي ذكره،الدليل النظريال زال في  وهفهذا وجه االستشهاد،  "]األعراف

وللعزيز : فلم يقل ]سورة األعراف) ١٨٠([ }وِللِّه اَألسماء الْحسنَى{ :قال تعالى -"اهللا"أي لفظ – ىلفظاً ومعن
وِللِّه اَألسماء { : فقالفها إلى هذا االسم الكريماضأ وللرزاق األسماء الحسنى، وإنما  أواألسماء الحسنى،

قُِل ادعواْ { : كما قال في اآلية األخرى سائر الصفات،تضاف إليه و،هراً عن ومخبثاً عنه فيكون محد}الْحسنَى
  .أي هللا }فَلَه اَألسماء{: ، فقوله]سورة اإلسراء) ١١٠([ }اللّه َأِو ادعواْ الرحمن َأيا ما تَدعواْ فَلَه اَألسماء الْحسنَى

                                     
ج ) (١٣٠٠( باب الدعاء بعد الذكر -والنسائي في كتاب صفة الصالة ) ٥٥٤ص  / ١ج ) (١٤٩٧( باب الدعاء -أخرجه أبو داود في كتاب الوتر  - 2
وصححه األلباني في   ) ٥١٥ص   / ٥ج  ) (٣٤٧٥ (سلملدعوات عن النبي صلى اهللا عليه و      جامع ا  باب   – والترمذي في كتاب الدعوات      )٥٢ص   / ٣

 ).١٤٩٥(صحيح أبي داود برقم 
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 : وإنما قالن للرزاق إ:ما قالف )٣())ن اسماً تسعةً وتسعيإن هللا((: -صلى اهللا عليه وسلم-لك قول النبي ذمن و

  . فهذا االسم هو أعظمها، واهللا تعالى أعلم،))إن هللا تسعةً وتسعين اسماً((

  ".ورحمن أشد مبالغة من رحيماسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، : }الرحمِن الرِحيِم{"

رحم يرحم فهو راحم : قاليه عن نظرائه حيث الرحمن على وزن فعالن، فعدل ب أن و هالمبالغة وجه
:  رحيم، فهنا قالفهو رحم  أي على وزن فعيل،:الغالب أن يقالرحمن على وزن فعالن، و: ورحيم، فهنا قال

 وغضبان وما إلى ذلك، فهذا يدل على ظمآن وعطشان وجوعان: على االمتالء، كما تقولرحمن، وهذا يدل 
  .الغةالمب

التي تكون  المبالغة ال يفهم منها المبالغة :فهذا يدل على المبالغة، وحينما نقول فعيل، وكذلك الرحيم على وزن
شرح ألفاظ الكتاب عند هذا بالمقصود حينما يعبر هو ليس هذا فمن قبيل الخروج عن الحقيقة بتجاوزها، 

أن هذه صيغة كيف تقول ب: قال ونحن في درس من دروس التفسير فأحد الشباب مرةًني سألوالسنة، لذلك 
  نه مبالغة؟إ، وهل يقال عما في القرآن مبالغة

الناس عليه  ما تعارف  هي المبالغة التي يتحدث عنها العلماء ويذكرها البالغيون وأهل اللغة، ليست: لهقلت
ن  ما يدل على الكثرة والتعاظم، وما أشبه ذلك مبالغة وإنما المقصود بالميادةتعديها بزمن أنه تجاوز الحقيقة و

  .المعاني في كل موضع بحسبه

   إلهةً-عبد يعبدبمعنى -من أله يأله مشتقٌ إما " اهللا"و ،"اسمان مشتقان من الرحمة" مالرحمن الرحي" :يقول

  غير ذلك، لكن هذه أشهر األقوال، وقيل من اإلله، أو مشتقٌ من اإللهيةأو، واهللا مألوه أي معبود،  عبادةً أي

  .في هذا

اهللا ":  حينما قال-رحمه اهللا-، وال أدري هل الحافظ ابن كثير على الراجحاسم مشتق " هللا"فـوعلى كل حال 
هذا االسم الكريم غير مشتق، هل هو ممن يقول بأن  ولم يذكر مادة االشتقاق، "تبارك وتعالىعلم على الرب 

، ا قلتالسم مشتق كمالراجح أن هذا الكن هذا قول لبعض العلماء، واإللهية، وإنما هو علم على الذات 
؛ ألن األسماء المشتقة تتضمن أوصافاً، واالسم الجامد ال يتضمن  الجامدةواألسماء المشتقة أبلغ من األسماء

وال يتأتى أن تكون أوصافاً إال إذا كانت مشتقةً، بمعنى أنها  أعالم وأوصاف، -عز وجل-صفةً، فأسماء اهللا 
يتضمن صفة و يتضمن صفةً، فهذا االسم الكريم مشتقٌ نمداً فإنه لجااً  علم االسم إذا كانأماتتضمن صفةً، 

  .ليس فيها شيء جامد و مشتقة-عز وجل-اإللهية، وكل أسماء اهللا 

  واحدالقدر الذي يدل عليه كلف" اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة" الرحمن الرحيم": يقولوهنا 

كالهما يدل على صفة الرحمة، إال أن ثمة فرقاً بين لرحمة، ف هي صفة امنهما من جهة الصفة التي تضمنها
،  فإنه يدل على صفة الرحمةالمعنى األصليأما  و،هذين االسمين من جهة اللفظ ومن جهة المعنى التكميلي

، ومن هنا فرق العلماء بينهما، الرحيمالرحمن أكثر مبالغةً من  هو أن لكن المعنى الزائد على المعنى األصلي
من أحسنها أن الرحمن يدل على ، واختلفت أقوالهم في هذا، ولعل الرحيم ورق كثير منهم بين الرحمنأو ف

                                     
 .سبق تخريجه - 3
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، والرحيم يدل على تعلقها بالمرحوم، يعني القدر  من الرحمة-عز وجل- العائدة على اهللا  الذاتيةالصفة
 على القدر  يدلرحيمالفي  و، صفة الزمة يكون في الرحمنأن المعنىيعني  المتعدي من صفة الرحمة،

 ، ولعله أوجه هذه األقوال وأحسنها-رحمه اهللا- وهذا الذي اختاره الحافظ ابن القيم ،المتعدي إلى المخلوق
إما في وهي ، صوصهاخ يفرق من جهة سعة الرحمة وكمنبعضهم يقول غير ذلك، ، وإن كان واهللا أعلم

  .هذا عند التأمل فيه إشكالوولغير المؤمنين، أأو في اآلخرة، أو للمؤمنين الدنيا 

  ". على هذااالتفاقوفي كالم ابن جرير ما يفهم منه حكاية "

  :وجهينإن ذلك من : فيمكن أن نقول، لغةً من الرحيممبا الرحمن أشدإن : قالحينما ي

 رحم من رحمن:  تقولعدل به عن نظرائه،أنه : أن زيادة المبنى لزيادة المعنى، والوجه الثاني: األولالوجه 

فعالن، وما عدل به عن زنة ل فهو ل يفعفِع: ل فهو فعيل، فعدل به فقيل فِعل يفع على وزنفهو رحيميرحم 
االمتالء، فهو أبلغ من أن مثل هذا الوزن يدل على قبُل ، وكما قلت إنه يكون أبلغ في المدح أو الذمنظرائه ف
صفة  يدل على إثبات  أي أنهلرحيم،فإنه يؤدي معنى اوحده لكن على كل حال إذا ذكر الرحمن رحيم، 

ما يتعلق بالرب من هذه الصفة رحمن يدل على ال ، لكن إذا ذكر مع الرحيم كان-عز وجل-الرحمة هللا 
  . يدل على ما يتصل بالمخلوقلرحيمويعود إليه، وا

 رضي اهللا- والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف :وقال القرطبي"

 أنا الرحمن خلقت الرحم :قال اهللا تعالى: (( يقول-صلى اهللا عليه وسلم- أنه سمع رسول اهللا -تعالى عنه
  "..))سميا من سماًاوشققت لها 

 :خالفاً لمن قالوهذا هذا دليل واضح وصريح في أن الرحمن اسم مشتق، وهذا يدل على أنه عربي أصيل، 

هو اسم  بل ه ال يصح إطالقاً،ذا وإن نقل عن بعض األئمة لكنإنه عبراني مثالً، وأن أصله الرخمن، فه
  .س بجامد، ومما يدل على ذلك هذا الحديث ليعربي، وهو مشتق

 فمن وصلها وصلته ومن قطعها أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي،: قال اهللا تعالى(("
  ".)٤())قطعته

        الصفات من األسماءسماء تتضمن أوصافاً، ولكننا نأخذ ، واأل الصفة تشتق من االسمعلى أنهذا يدل 

 في كون  من األسماء ليس-عز وجل-ما يطلق على اهللا ، فالقاعدة في-عز وجل-بالنسبة ألسماء اهللا -
األسماء، فاهللا ال يسمى إال بما سمى به نفسه،  العكس أي نأخذ الصفات من  وإنما،األسماء تؤخذ من الصفات

الرحمن مشتقٌ من الرحمة، والعزيز مشتقٌ من العزة وما أشبه : كالم على المعنى اللغوي نقولكن عند الل
الصفات تؤخذ من :  وإنما نقولن األسماء تؤخذ من الصفات،إ:  فيهاذلك، لكن الكالم في التسمية، ال يقال

  .األسماء

  ".بما وجب لهسم الرحمن لجهلهم باهللا ووإنكار العرب ال، شتقاق وهذا نص في اال:قال"

                                     
وصححه ) ٣٤٠ص  / ٣ج ) (٣٣٣٩(وفي األوسط ) ٣٥٥ص  / ٢ج ) (٢٤٩٧(والطبراني في الكبير ) ١٩٤ص  / ١ج ) (١٦٨٠(أخرجه أحمد  - 4

 ).٢٥٢٨(لترغيب والترهيب برقم األلباني في صحيح ا
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     ، فابن كثير ]سورة الفرقان) ٦٠([ }وِإذَا ِقيَل لَهم اسجدوا ِللرحمِن قَالُوا وما الرحمن{ :يعني في مثل قولهم

: -صلى اهللا عليه وسلم-ي قصة الحديبية، لما قال النبي فف هنا صرح بأنهم قالوا ذلك جهالً، -رحمه اهللا-

  .)٥("ال نعرف الرحمن، وإنما اكتب باسمك اللهم": ال سهيل بن عمروق ))حمن الرحيماكتب بسم اهللا الر((

 يرون أنهم قالوا ذلك  بسبب جهلهم، وكثير من أهل العلمم قالوا ذلك يرى أنه-رحمه اهللا-فالحافظ ابن كثير 
ناس في الجاهلية بـ ال على سبيل المكابرة أنهم سموا بعض  ذلكقالواالدليل على أنهم وعلى سبيل المكابرة، 
 حتى لو سمي به البعض، أو جاء فيلكن على كل حال ، ي أشعارهم جاء فذا االسمه ن أعبد الرحمن، وبدليل

ستبعد عليهم مثل هذا، وعلى  وبالتالي ال ي جاهلية أصالًن أن يجهله بعض العرب؛ فهم أهل يمكأشعارهم فإنه 
لجهل فإنه قد أقر به بعضهم، وثبت في تسميتهم أو في بعض  أو اكل حال سواء قالوا ذلك على سبيل المكابرة

  ".الرحمن" شعرهم

لم يعرف أحد تسمى : ، ال يسمى به غيره، والعلماء يقولون-عز وجل-وهذا االسم أيضاً هو مختص باهللا 
  بأن قرن اسمه بالكذب، فال يعرف إال-عز وجل-فعاقبه اهللا بالرحمن غير مسيلمة الكذاب لقب نفسه بذلك، 

وأعجب ، ال نعرف إال رحمن اليمامة: -صلى اهللا عليه وسلم-بمسيلمة الكذاب، ولذلك هم كانوا يقولون للنبي 
 وقد ،"الرحمن"يكثر فيها الجهل اسمه ي الت بعض نواحي هذه البالد ما سمعت في هذا الصيف أن رجالً في

واهللا ة وال في اإلسالم غير مسيلمة،  ال يعرف أحد تسمى به ال في الجاهليبأنهالعلماء يصرحون إن : قلنا
  .المستعان

 فإن ، وقيل ليس بناء فعالن كفعيل، قاله أبو عبيد، ثم قيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم:قال القرطبي"
 وفعيل قد يكون بمعنى ، نحو قولك رجل غضبان للرجل الممتلئ غضباً،فعالن ال يقع إال على مبالغة الفعل

  ."الفاعل والمفعول

فعيل يأتي بمعنى فاعل ومعنى : يقولفل على أن الرحمن أبلغ من الرحيم، ذكر الوجوه التي تدمراد بهذا ال
 بمعنى  فهوما كان على وزن فعيل ومصدر، والمصدر يأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول،فعيل ومفعول، 
  .والمفعولل  بمعنى راجم أو مرجوم، وقد يكون بمعنى الفاع فهورجيم: مثل، مفعولفاعل أو 

  . في التفريق بين الرحمن والرحيمهذا أحد الوجوه فوعلى كلٍّ

  ". يختص به اهللا تعالىالرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة: قال أبو علي الفارسي"

  .هو من المعتزلةوأبو علي الفارسي من أئمة اللغة، 

  ".]سورة األحزاب) ٤٣([ }وكَان ِبالْمْؤِمِنين رِحيما{ : قال اهللا تعالى،والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين"

وكَان ِبالْمْؤِمِنين { : واالستدالل بقوله تعالىهذا قول فيه نظر؛" والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين :قوله
ؤمنين، ن رحيماً بالموكا: أصلها ف تقديم الجار والمجرور، ليس في محله؛ ألن هذا إنما هو من باب}رِحيما

 نحو هذا، وإال فالرحمة عامة وخاصة، واألمثلة على ذلك كثيرة، على الحصر أو االختصاص أوفلما قدم دل 
الرحمن وبالتالي فالقول بأن ذا عام، فه ،]سورة البقرة) ١٤٣([ }وفٌ رِحيمءِإن اللّه ِبالنَّاِس لَر{: منها قوله تعالى

                                     
 ).٩٧٤ص  / ٢ج ) (٢٥٨١ (باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط - كتاب الشروطأخرجه البخاري في  - 5
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 أمثلة كثيرة تخالف فيه إشكال، لوجود وقوٌل فيه نظرص بالمؤمنين يخت يدل على الرحمة العامة، والرحيم
  .ذلك، واهللا أعلم

.  أي أكثر رحمة،سمان رقيقان أحدهما أرق من اآلخراهما : -ما تعالى عنهرضي اهللا-وقال ابن عباس "

رحمن  ال: يقولالعرزمي سمعت ، حدثنا عثمان بن زفر،يميم حدثنا السري بن يحيى الت:وقال ابن جرير
وى علَى الْعرِش ثُم استَ{ : ولهذا قال: قالوا، بالمؤمنين: الرحيم قال، الرحمن لجميع الخلق: قال،الرحيم
نمحى{ :وقال ،]سورة الفرقان) ٥٩([ }الرتَوِش اسرلَى الْعع نمحستواء باسمه فذكر اال، ]سورة طـه) ٥([ }الر

  ".الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته

اء لماذا حينما ذكر االستوف وإال االقتران،، وإنما هو من الوجوه التي تلتمس في مثل هذا اً ليس الزم الكالمهذا
الصفات، فرحمن استوى عليه بأوسع :  فيقولونالعرش أوسع المخلوقاتيوضحه أن  ذكر معه اسم الرحمن؟

االقتران ال يلزم منه  لكن هذا ،]سورة األعراف) ١٥٦([ }ورحمِتي وِسعتْ كُلَّ شَيٍء{ : كما قالرحمته واسعةأي 
الرحمة : يمكن أن نقولة وإنما أن يكون الرحمن يدل على الرحمة العامة، والرحيم يدل على الرحمة الخاص

 يدل على إثبات الصفة الذاتية:  فنقول، إن الرحمن يدل على ما يعود إلى الرب منها:ذا قلنا أما إصفة متعدية،

 صفة متعدية، وإنما هيحد يقول بهذا، ال يوجد أو ذلك أن صفة الرحمة صفة ذاتية ليس معنىو يد،بهذا الق

 الرحمن كوني ف،على ما يعود إلى الرب منهاإنه يدل  :تفريق بين الرحمن والرحيم، فقلتلكن إذا فرقت هذا ال
  .المتعديةو  على الصفة الفعليةداالًعلى الصفة الذاتية، والرحيم داالً 

 فدل على أن الرحمن : قالوا، فخصهم باسمه الرحيم،]سورة األحزاب) ٤٣([ }وكَان ِبالْمْؤِمِنين رِحيما{ :قالو"
  ".أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه

  .في الداللة أبداًاً صريحليس هذا لكن 

  ".)٦())الدنيا واآلخرة ورحيمهمارحمن (( : لكن جاء في الدعاء المأثور،والرحيم خاصة بالمؤمنين"

توجد ، لكن  منهمفهفه من ضعالعلماء تكلموا عليه وضعف  بغض النظر عن صحتهعلى كل حال هذا الدعاء
 فهذا وأمثاله يدل ]سورة البقرة) ١٤٣([} وفٌ رِحيمءِإن اللّه ِبالنَّاِس لَر{ : كقوله تعالىصريحةنصوص واضحة 

على كل حال إذا أثبت اإلنسان ودون األخرى،  تص بالمؤمنين، أو مختص بداٍرليس بمخ الرحيم على أن
  .لهذه الصفة فبعد ذلك مثل هذه األمور والتفصيالت الخطب فيها يسيرصفة الرحمة، وأن االسمين متضمنان 

"كما قال تعالى، به غيرهواسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسم : }عَأِو اد واْ اللّهعا قُِل ادا مَأي نمحواْ الر
  ".]سورة اإلسراء) ١١٠([ }تَدعواْ فَلَه اَألسماء الْحسنَى

 أنه ال : مختص لفظاً أي: قولنا إن معنى:قلناو، لفظاً ومعنى  باهللا تعالى مختص"اهللا"اسم سبق ّأن ذكرنا أن 
 منهاال يصلح شيء ا االسم  هذ أن صفة اإللهية التي تضمنهاومختص معنىيصلح أن يسمى به غيره، 

  لكنه ليس لفظاً باهللا تعالىهو مختص: هيقال في" الرحمن"للمخلوق ال جملةً وال تفصيالً، وبالنسبة السمه 

  . يوصف بالرحمةالمخلوق؛ ألن  معنى بهاًمختص

                                     
 ).١٨٢١(وحسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم ) ١٥٤ص  / ٢٠ج ) (١٧٠٨٠(أخرجه الطبراني في الكبير  - 6
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سورة ) ٤٥([ } الرحمِن آِلهةً يعبدونواسَأْل من َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِمن رسِلنَا َأجعلْنَا ِمن دوِن{ :وقال تعالى"
  ."]الزخرف

سورة ) ١١٠([ }قُِل ادعواْ اللّه َأِو ادعواْ الرحمن{ : وقوله،}َأجعلْنَا ِمن دوِن الرحمِن{ : أن قوله تعالىيعني

،  وأوسعها من جهة المعنى الذي هو أشهر األسماء وأعظمها"اهللا "مع اسمهذكر فيهما اسمه الرحمن   ]اإلسراء
  . إال في الرحمن"اهللا" في غير لفظ الجاللة ال تكاد تجدهاالقتران وهذا 

 فال يقال إال مسيلمة ،ى برحمن اليمامة كساه اهللا جلباب الكذب وشهر به وتسمولما تجهرم مسيلمة الكذاب"
أهل الوبر من أهل البادية  و، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر،الكذاب

 بالرحمن الذي منع من  ووصفه أوالً،سم اهللا الذي لم يسم به أحد غيرها موعلى هذا فيكون تقدي، واألعراب
 }قُِل ادعواْ اللّه َأِو ادعواْ الرحمن َأيا ما تَدعواْ فَلَه اَألسماء الْحسنَى{ : كما قال تعالى،التسمية به لغيره

 ولم يتابعه على ذلك إال من كان معه ،وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة في التسمي به ،]سورة اإلسراء) ١١٠([
  ."في الضاللة

يشير إلى  -رحمه اهللا-لحاصل أن الحافظ ابن كثير واتابعوه وهم يعلمون أنه كذاب، الذين كانوا مع مسيلمة 
سماء، وهي تعود إليه ألنه أعظم هذه األ  مد قُ"اهللا"لفظ  نإ :، فيمكن أن يقال"الرحمن" على "اهللا "وجه تقديم

 من -عز وجل- الذي يختص باهللا "الرحمن"ثم جاء بعده ويخبر بها عنه،  وتأتي معطوفةً عليه، لفظاً ومعنى،
 كما  يسمى به المخلوقفظ وإنمال من جهة ال وهو اسم غير مختص"الرحيم"جهة اللفظ دون المعنى، ثم جاء 

؛ "اهللا" هو المرتبة األولىالذي يأتي في ف بصفة الرحمة، فإذا أردت أن ترتب هذه األسماء الثالثة أنه يوصف
فهو ليس مختصاً ال لفظاً " الرحيم" مختص باللفظ دون المعنى، ثم فهو" الرحمن"ثم ألنه مختص لفظاً ومعنى، 

  .وال معنى

م رسوٌل من َأنفُِسكُم عِزيز علَيِه ما عِنتُّم حِريص لَقَد جاءكُ{ : قال،فإنه تعالى وصف به غيرهوأما الرحيم "
ر ْؤِمِنينكُم ِبالْملَيعءِحيمِإنَّا { : كما قال تعالى، كما وصف غيره بذلك من أسمائه،]سورة التوبة) ١٢٨([ }وفٌ ر

  .]سورة اإلنسان) ٢([ }ه سِميعا بِصيراخَلَقْنَا الِْإنسان ِمن نُّطْفٍَة َأمشَاٍج نَّبتَِليِه فَجعلْنَا

 كاسم اهللا والرحمن والخالق ، ومنها ماال يسمى به غيره،والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره
  ألن التسمية أوالً؛ وأعرف من الرحيم ألنه أخص؛سم اهللا ووصفه بالرحمنا فلهذا بدأ ب،والرازق ونحو ذلك

  . فلهذا ابتدأ باألخص فاألخص،ماءأشرف األسبإنما تكون 

 كان يقطع -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا  -ارضي اهللا تعالى عنه-جاء في حديث أم سلمة وقد 
 }لديِنِلِك يوِم اام* الرحمِن الرِحيِم* الْحمد للِّه رب الْعالَِمين*  اللِّه الرحمِن الرِحيِمِبسِم{:  حرفاًقراءته حرفاً

 }الْحمد للِّه رب الْعالَِمين{ : ومنهم من وصلها بقوله،فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة ]سورة الفاتحة) ٤-١([

  ".]سورة الفاتحة) ٢([

 اًلها عنوان ال أدري لماذا لم يضع هذا كالم جديد وقضية جديدة "..جاء في حديث أم سلمةوقد : "قولهمن 
عن معاني هذه األسماء  من الكالم  انتهى حيث،ود أنه بدأ يتكلم عن قضية ثانية والمقص،؟ المختصرةكعاد

  .الحسنى
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 : هو أشرف من الرحيم، أو حينما يقال، أو أن الرحمن وهو اسم اهللانه بدأ باألشرفإ :وقوله في آخر الكالم

بهذه ه غير موصوف أن ما سوا بهذا ليس المقصودوهذا أبلغ في التسمية أو نحو هذا فهذا ال إشكال فيه، 
قال في ي األخرى، وهذا األسماء في األشياء الكاملة دون أن يكون المقصود غمط ، وإنما يقال ذلكالصفة

ليس المقصود وأبلغ من هذه القراءة  هذه القراءة: القراءات كما في كثير من كتب التفسير، حيث تجده يقول
  .غمط القراءة األخرى

، وأصحاب توجيه القراءات مما يحدو بهم إلى تفسير معاني القرآنم على وأما ما يفعله بعض أصحاب الكال
األخرى أو توهينها وهي ثابتة متواترة فهذا أمر ال يليق مع ترجيح إحدى القراءتين ترجيحاً يشعر بغمط 

تعدل ثلث  ]سورة اإلخالص) ١([ }قُْل هو اللَّه َأحد{ سورةف،  وإال فإن سور القرآن تتفاوت وتتفاضلالقرآن،
ال تقال، وإنها  إن هذه المفاضلة : وأهل السنة يقررونه خالفاً لبعض من أنكر ذلك وقالالقرآن، وهذا معروف

  .-عز وجل-موصوف بذلك، وأنه ال يقال ذلك في أسماء اهللا ال غير تشعر بغمط غير المخبر عنه أو

 في الكمال، فالتفاضل إنما هو في لغايةتتفاضل وقد بلغت ابل إنها : يقالوالجواب عمن قال بمنع ذلك أن 
 :-صلى اهللا عليه وسلم-إبراهيم  قال ولهذا، مراتب الكمال متفاوتة والنقص، وفي الكمال وليس الكماالت

  متردداً في هذه القضية-صلى اهللا عليه وسلم- فلم يكن ،]سورة البقرة) ٢٦٠([ }رب َأِرِني كَيفَ تُحِيي الْموتَى{

 على إحياء الموتى والبعث، ولكنه أراد أن ينتقل من -عز وجل-يشك في قدرة اهللا  إنه كان :بحيث يقال

بين المسافة  سميمرتبة من مراتب الكمال وهي علم اليقين إلى مرتبة أعلى منها وهي عين اليقين، فبعضهم ي
عليه الصالة إبراهيم نحن أحق بالشك من ((: -صلى اهللا عليه وسلم-شكاً، ولهذا قال النبي  هذين األمرين

  .إبراهيم أراد أن ينتقل من مرتبة من مراتب الكمال إلى مرتبة أعلى منهافالمقصود أن  )٧())والسالم

ل من هذه  هذه السورة أفض:وقل مثل ذلك حينما نتكلم عن أسماء اهللا الحسنى أو عن سور القرآن، فنقول
 ما معنى االسم األعظم،فذا دلت عليه األدلة، وإال  فه-عز وجل-ه اآلية أعظم في كتاب اهللا السورة، أو هذ

بهذا  إنما أطلق ذلك ما معنى كون آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، وسورة الفاتحة أعظم سور القرآن؟و
  .االعتبار

هي وصل البسملة بأول هذا بداية الكالم على مسألة أخرى " جاء في حديث أم سلمةوقد " :في قول ابن كثيرو
تأتي بالحمد  بسم اهللا الرحمن الرحيم ثم تقف ثم : تقول، ولك أن تقطع بأنة، فهذا أحد الوجوه المعروفةالسور

  .هللا رب العالمين، وهكذا

 دون سائر ما يعبد من  الشكر هللا خالصاً]سورة الفاتحة) ٢([} الْحمد للِّه{  معنى:قال أبو جعفر بن جرير"
  ".أنعم على عباده من النعم التي ال يحصيها العدد بما ، ودون كل ما برأ من خلقه،دونه

رحمه -ابن جرير الطبري بالشكر، وهذا يعني أن  أنه فسر الحمد -رحمه اهللا- كالم ابن جرير  فيالحظي
 ال يفرق بين الحمد وبين الشكر، فيرى أنهما بمعنى واحد، فالحمد هو الشكر، وهذا قول لطائفة من أهل -اهللا

  .العلم

                                     
) ١٢٣٣ص  / ٣ج ) (٣١٩٢ (]سورة الحجر) ٥١([ }ونَبْئهم عن ضيِف ِإبراَِهيم{ : -عز وجل- باب قوله     –جه البخاري في كتاب األنبياء      أخر - 7

 ).١٨٣٩ / ٤ج ) (١٥١ (-سلمصلى اهللا عليه و- إبراهيم الخليل باب من فضائل -ومسلم في كتاب الفضائل 
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 ،الت لطاعتهوال يحيط بعددها غيره أحد في تصحيح اآللى عباده من النعم التي ال يحصيها العدد بما أنعم ع"
اهم من نعيم  وغذَّ، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق،وتمكين جوارح أجسام المكلفين ألداء فرائضه

ب المؤدية إلى دوام  ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من األسبا،العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه
  . وآخراً فلربنا الحمد على ذلك كله أوالً،الخلود في دار المقام في النعيم المقيم

 ،ى به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه أثنَناء الحمد هللا ث:-رحمه اهللا-وقال ابن جرير 
  ." قولوا الحمد هللا:فكأنه قال

 -رحمه اهللا-ى أنه ال يفرق بين الحمد وبين الثناء، بمعنى أن ابن جرير  يدل علتفسير ابن جرير الحمد بالثناء

  . بالثناءه والثناء عليه، فيفسر الحمد بالشكر ويفسر-عز وجل-يرى أن الحمد بمعنى شكر اهللا 

  . بين الحمد وبين الشكر، وبعضهم يفرق بين الحمد وبين الثناءونوكثير من أهل العلم يفرق

 أنه بمعنى ، في ضمن الحمدأي"  أن يثنوا عليهه عبادرمفي ضمنه َأ، أو هر عباِد أموفي ضمنه" :وهنا يقول

 لكنه خبر فهذه الصيغة ليست أمراً وإنما هي صيغة ]سورة الفاتحة) ٢([ }الْحمد للِّه رب الْعالَِمين{ :حينما قال
  هوهذاوكيف يقولون،  هو يعلمهمفال ذلك حينما قف الحمد هللا، :أن يقولوابيتضمن تعليم عباده أن يحمدوه، 

  .الصيغة صيغة خبر، لكن هي تعليم من اهللا لعباده كيف يحمدوهفمعنى أن في ضمنه األمر بحمده، 

 الشكر هللا ثناء : وقوله،ن قول القائل الحمد هللا ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلىإ: وقد قيل: قال"
  ".عليه بنعمه وأياديه

وهذا واضح جاء بهذه الصيغة كأنه يضعف ذلك،  وهو ...وقد قيل: هنا أشار إلى القول اآلخر فقال ابن جرير
  . أوالً اآلخرالمعنىكونه ذكر من 

 بنعمه  والشكر ثناء عليه،العلى الحمد هللا ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته: وقد قيل إن قول القائل" :قال
بإضافة  والحمد على هذا القول يكون إلى المخلوق،النعمة المتعدية  لىالشكر يكون ع أن يقصد بهذا "وأياديه

    .-تبارك وتعالى–  وذكره بأوصاف الكمال-عز وجل- المحامد هللا

، وإذا أضفت إليه، أو فهذا حمد الهيبة، والعظمة، وما أشبه ذلك، :ل أثنيت على إنسان بصفاٍت الزمة مثفإذا
، ولهذا فإن بعض أهل العلم يفرق بين فإن هذا يكون من قبيل الشكرلكرم أثنيت عليه على صفة متعدية كا

، والشكر ال ون على النعمة وغيرها أي على كل حال الحمد إنما يكون باللسان، ويك:، فيقولرالحمد والشك
 بينهما عموم وخصوص، كل واحد منهما أعم ح، فصاريكون إال على نعمة، ويكون باليد واللسان والجوار

  .هذا وجه من وجوه التفريق بين الحمد والشكر،  من جهة وأخص من جهةمن اآلخر

  .واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٧(سورة الفاتحة 

  إياك نعبد وإياك نستعين - مالك يوم الدين

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 فالحمد أعم من الشكر ، وخصوصاًوالتحقيق أن بينهما عموماً": مد والشكرقال المفسر في الفرق بين الح
 وحمدته ، تقول حمدته لفروسيته، ألنه يكون على الصفات الالزمة والمتعدية؛من حيث ما يقعان عليه

 ألنه يكون بالقول ؛ والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، ألنه ال يكون إال بالقول؛ وهو أخص،لكرمه

 وتقول ، ال يقال شكرته لفروسيته، ألنه ال يكون إال على الصفات المتعدية؛وهو أخص، النيةوالفعل و
واهللا أعلم، هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين،شكرته على كرمه وإحسانه إلي ."  

  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 واحد ال فرق بأن الشكر والحمد بمعنىقول ابن جرير ومن وافقه  -رحمه اهللا-ر ذكر الحافظ ابن كثيقد ف
اختلفت أقوالهم، فمن أشهرها ما ذكره -رحمه اهللا-كالحافظ ابن كثير -ق بينهما، وهو قوٌل معروف، ومن فر 

  . أنهما يفترقان إذا ذكرا معاًمنهنا 

من جهة أنه يكون على النعمة وعلى لحمد أعم أعم من جهة وأخص من جهة، فاعلى كل حال يكون الحمد و
والصفات  ويكون على الصفات المتعدية -على النعمة وغير النعمة- غير النعمة، فاهللا محمود على كل حال

 ،لعزته ولجاللهولمجده  ولما يتصف به من أوصاف الكمال، يحمد لعظمته يحمد -عز وجل-الالزمة، فاهللا 
 ولرحمته وجوده وعطائه وبره وإحسانه وإفضاله، وهذه كلها أوصاف هيحمد لكرموهذه صفات الزمة، و

  .متعدية

من الحمد،  بمقابل نعمة، فهو من هذه الناحية أخص  أينه ال يقع إال بإزاء نعمة،إ: وأما الشكر فيقولون
ان ويكون على األوصاف المتعدية؛ ألن اإلنعام إنما يكون بالوصف المتعدي، مثل الرزق، والكرم، واإلحس

فإنه يكون  يكون الحمد أعم من الشكر، ومن جهة مورد الحمد والشكروما أشبه ذلك، فمن جهة ما يقعان عليه 
وأما ، اًة القلب حتى ال يكون منافقأمواط وهذا وال بد مع باللسان،  للحمد أخص؛ ألن الحمد إنما يكونبالنسبة

  . ويكون أيضاً بالجوارح- بالقلبباستحضار النعمة وشكرهاأي -وبالقلب الشكر فيكون باللسان 

ــةً  ــي ثالث ــاء من ــادتكم النعم   أف
  

  يدي ولساني والـضمير المحجبـا       
  

 بالخدمة كما فيلهج اللسان بالشكر، والجوارح إنعامكم وإفضالكم أثر شكراً بالقلب واللسان والجوارح، :أي
  .]سورة سبأ) ١٣([ }اوود شُكْرااعملُوا آَل د{ :قال تعالى  كأن تصلي وتحسن إلى الناس ونحو ذلك،يقال،

وبعضهم يقول غير هذا، وعلى كل حال ليس هذا فهذا من أشهر الفروق عند من فرق بين الحمد والشكر، 
  . تطويلمقام
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  ".الحمد نقيض الذم: وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري"

  .الحمد نقيضه الذم، والشكر نقيضه الكفرإن :  أن يقالالفروقات من

 والحمد أعم من ، والتحميد أبلغ من الحمد، ومحمود فهو حميد، ومحمدةقول حمدت الرجل أحمده حمداًت"
  .الشكر

 ، وبالالم أفصح، يقال شكرته وشكرت له، هو الثناء على المحسن بما أواله من المعروف:وقال في الشكر
  .."وأما المدح فهو أعم من الحمد

 ويكون بإزاء المتعديةعلى األوصاف   يعني"سن بما أواله من المعروفهو الثناء على المح" : في الشكرقوله
  .النعمة

ي أبإضافة المحامد ونسبتها إلى المحمود، بناء على تفسير الحمد هذا  "هو الثناء على المحسن": وقوله
، ال يفرق مأهل العلكثير من  و، الحمد ثانياًبمعنى الثناء، وإنما الثناء هو إعادةأوصاف الكمال، فال يكون 

أو الكماالت قضية األوصاف و قيد يتعلق ببعض أهل العلم يضيف قيداً آخر في الفرق بين الحمد والشكر وهو
 بالنسبة اً اختياري لكنه ليسكمال  فهوالجمال ولتوضيح معنى األوصاف االختيارية نذكر مثالً ،االختيارية
  .ي الفرق بين الحمد وبين المدح ف اختياري، فهذا يذكرونهل كما فهوالكرمأما لإلنسان، 

َأِن اشْكُر { : قال تعالىالمشهور بالالم وهو األكثر استعماالً، "يقال شكرته وشكرت له وبالالم أفصح": يقول
كياِلدِلوواْ ِللِّه{ : وقال تعالى،]سورة لقمان) ١٤([ }ِلي واشْكُركما ، ويأتي متعدياً بنفسه]سورة البقرة) ١٧٢([ }و 

  .]سورة النحل) ١١٤([ }واشْكُرواْ ِنعمتَ اللِّه{ :وله تعالىفي ق

  :الشاعر وفي قول

  شكرتك إن الشكر حبٌل من التقى
  

  يقضى نعمة أوليته من كل وما  
  

  .شكرت لك:  في االستعمال أن يقولفقال شكرتك، مع أن الغالب

 كما يمدح الطعام والمكان ونحو اً،ضنه يكون للحي وللميت وللجماد أي ألوأما المدح فهو أعم من الحمد؛"
  ". فهو أعم وعلى الصفات المتعدية والالزمة أيضاً، ويكون قبل اإلحسان وبعده،ذلك

حمدتُ : وال تقولحمدت هذه السارية، :  فال تقول،اتلجماد لال وللحيوانات يكونالشكر ال الحمد أو  أن يعني
وما يشكر صاحبه، فالن فالن يحمد صاحبه، و: وتقولداً، حمدتُ زي:  فتقوللمن يعقل وإنما يكون، هذه الدابة
  .أشبه هذا

اإلنعام واإلفضال، ويكون من وبسبب النعمة يكون و يكون على الصفة الالزمة والمتعدية،  فإنهمدحوبالنسبة لل
مدح المرأة لجمالها، تُفعلى األوصاف االختيارية وعلى األوصاف غير االختيارية، غير ذلك، ويكون 

شكراً على بياض وجهك وطول  :يقال  فاللسواد عينيها، وما أشبه ذلك، لكنها ال تشكر على هذا،وها، لطولو
وعلى االختيارية وغير االختيارية  على ذلك، فالمدح سائغ على أوصاف الكمال مدحت  يمكن أنولكن، قامتك

  .هكذاورمه وبره وجوده وإحسانه، هيبته، وتمدحه أيضاً لكولعزته  مدح المرء فتَاألوصاف الالزمة والمتعدية،

تمدح وفالن يمدح السيارة الفالنية،  ووتمدح اللباس،وتمدح الجهاز، وتمدح الخشب، ، غَبالص مدحقد تَوكذلك 
  .مع، وهكذا فهو أ من األشجارنوعاً
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ه إال ال إل:  وأصحابه عنده-مارضي اهللا تعالى عنه- قال عمر لعلي: ورواه غير أبي معمر عن حفص فقال"
  .."كلمة أحبها اهللا تعالى لنفسه:  فما الحمد هللا؟ قال علي،اهللا وسبحان اهللا واهللا أكبر قد عرفناها

 والسؤال هو عن كلمة أحبها اهللا لنفسه،:  جديداً في تعريف الحمد في قولهإنه لم يذكر معنى: قد يقول قائل
 لم يكن من أفعالهم التشقيق و، التكلفنا يكونون عفهم أبعد مهذا يدل على نبذ السلف للتكلف، و معنى الحمد،

 ااألمر إال أنه لألسف أمر كأنأن نتخلص من هذا حاولنا ونحن مهما بعدهم، من عند المتكلفين هذا إنما وجد و
  .سارها ثم ال يستطيع أن ينفك من إالعلم بهذه الطريقة،  يتلقى حيث تجد الواحد مناطبعنا عليه،

"رضي اهللا -  وقال ابن عباس، وأحب أن تقال، ورضيها لنفسه اهللا تعالى لنفسه،هاكلمة أحب: قال علي
  ". رواه ابن أبي حاتم،شكرني عبدي:  وإذا قال العبد الحمد هللا قال،الحمد هللا كلمة الشكر: -ماتعالى عنه

مر في هذا فاألوعلى كل حال لم يفرق بين الحمد والشكر، إمام في التفسير وفي اللغة ومع هذا ابن عباس 
 بهذه األمور، ولكن أن نشتغل بحمد اهللا والثناء عليه وشكره، وهذا يتحقق بأن يلهج اللسان المقصودو ،سهل

  .نا االشتغال بمثل هذه التشقيقات مع التقصير في العمليغلب عليلألسف أنه 

 أال ،ا رسول اهللاقلت ي:  قال-رضي اهللا تعالى عنه- عن األسود بن سريع وقد روى اإلمام أحمد بن حنبل"
  . ورواه النسائي)١()) ربك يحب الحمدأما إن((:  فقال-تبارك وتعالى-أنشدك محامد حمدت بها ربي 

وروى أبو عيسى الحافظ الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن 
: -صلى اهللا عليه وسلم-سول اهللا قال ر: قال -مارضي اهللا تعالى عنه-خراش عن جابر بن عبد اهللا 

  . حسن غريب: وقال الترمذي،)٢()) وأفضل الدعاء الحمد هللا،أفضل الذكر ال إله إال اهللا((

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك 

  .)٣())ن الذي أعطى أفضل مما أخذالحمد اهللا إال كا: ما أنعم اهللا على عبد نعمة فقال((

  حدثهم-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا  -مارضي اهللا تعالى عنه-وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر 

 ، فعضلت بالملكين،يا رب لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك :قال  من عباد اهللان عبداًإ((
 قال اهللا ، قد قال مقالة ال ندري كيف نكتبها يا ربنا إن عبداً:فقاالفصعدا إلى اهللا  ،فلم يدريا كيف يكتبانها

لك الحمد يا رب كما ينبغي لجالل وجهك :  يا رب إنه قال: ماذا قال عبدي؟ قاال:وهو أعلم بما قال عبده
  .)٤())اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها:  فقال اهللا لهما،وعظيم سلطانك

اللهم لك ((:  كما جاء في الحديث، الحمد الستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه هللا تعالىواأللف والالم في
  .)٥(الحديث ..)) وإليك يرجع األمر كله، وبيدك الخير كله، ولك الملك كله،الحمد كله

                                     
 .وضعفه شعيب األرنؤوط) ٤٣٥ص  / ٣ج ) (١٥٦٢٤(أخرجه أحمد  - 1

وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ٤٦٢ص  / ٥ج ) (٣٣٨٣( باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة -أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات  - 2
)١١٠٤.( 

 ).٣٨٠٥(وحسنه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم ) ١٢٥٠ص  / ٢ج ) (٣٨٠٥( باب فضل الحامدين -جه في كتاب األدب أخرجه ابن ما - 3

 ).٣٨٠١(وضعفه األلباني في ضعيف ابن ماجه برقم ) ١٢٤٩ص  / ٢ج ) (٣٨٠١( باب فضل الحامدين -أخرجه ابن ماجه في كتاب األدب  - 4

 ).٩٦٣(وضعفه األلباني في السلسلة الضعيفة برقم ) ٣٩٥ص  / ٥ج ) (٢٣٤٠٣(أخرجه أحمد  - 5
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 وكل ذلك صحيح في ، وعلى المتصرف لإلصالح، ويطلق في اللغة على السيد،والرب هو المالك المتصرف
عز - وأما الرب فال يقال إال هللا ، رب كذا،رب الدار:  وال يستعمل الرب لغير اهللا بل باإلضافة تقول،حق اهللا

  ". إنه االسم األعظم:وقد قيل -وجل

 وكل ذلك لإلصالح لمتصرف ويطلق في اللغة على السيد وعلى ا:ثم قالهو المالك المتصرف والرب " :قال
بي لهم بالنعم ون خلقه، المرئالك المتصرف المعبود المدبر لشهو المالرب : لو قيل "صحيح في حق اهللا
، -تبارك وتعالى-ثابتة هللا  فهذه كلها  كان أولى؛هذه المعاني جميعاًهو السيد بحيث تُذكر الظاهرة والباطنة و

ب الر يقالومنها أن  -عز وجل-كلها ثابتةٌ هللا   نحو سبعة معاٍنهيالرب  في معنى فالمعاني التي يذكرونها
، فرب العزة معناه ]سورة الصافات) ١٨٠([ }سبحان ربك رب الِْعزِة عما يِصفُون{ :قال تعالى ،لصاحب الشيء

أنا رب  :كما قال عبد المطلب و السيد والمالكالرب هف بمعنى السيد،  الرب تطلقكذلك، والعزةصاحب 
  . بمعنى سيدك)٦())أطعم ربك: ال يقل أحدكم((:  وفي الحديثاإلبل،

بما يفيض عليهم بأنواع التربية المعنوية  ولخلقه بالنعم الظاهرة والباطنة المربي أي كذلكومن معاني الرب 
، ن، وتعليمهم ما لم يكونوا يعلمولإليمان، وإرسال الرسلهدايتهم  من من الرحمات، وألوان اإلحسان المعنوي

م من الصبر ونحو وما يلهمه، -سبحانه وتعالى-بمعرفته وكذلك ما يفيض عليهم من ألوان اللذة والسرور 
هم من  ثم يخرج،نقلهم من طوٍر إلى طور في بطون أمهاتهم في ةتمثلم التربية الحسية اليهمبر، كما يذك

الرب يأتي ف -سبحانه وتعالى- لهم فهذا كله من تربيته، وهكذاؤهم به من ألوان النعم ا يكلموبطون أمهاتهم، 
  . كلهالهذه المعاني

 المتصرف المربي، وإذا نظرت إليه باعتبار أنه ة ذاتصف يكون ذلك الرب باعتبار أنه السيدإذا نظرت في و

 منها ما يكون صفة ذات -عز وجل-وبهذا نعرف أن أوصاف اهللا  فهي صفة فعل، لكخلقه وما أشبه ذل
قراءات وسيأتي ذكر هذا في قوله ومن االعتبارات في ذلك تنوع ال ويكون صفة فعل باعتباٍر آخر، ،باعتبار
 يكون "مالك"  يكون ذلك صفة ذات، وعلى قراءة"ملك"فعلى قراءة  ]سورة الفاتحة) ٤([ }ِلِك يوِم الديِنام{ :تعالى

  .صفة فعل

أنا رب اإلبل، أنا : أما قولكف من غير قيد، ذا أطلق إ هذايعني "-عز وجل-وأما الرب فال يقال إال هللا : "قوله
  .-عز وجل-لكن الرب هذا ال يطلق إال على اهللا ،  فيهإشكالال هذا فلدار، أنا رب السيارة رب ا

 وتجاوز بالمخلوق قدره، تعد الناس، وهذا منعلى بعض البشر جاء في بعض شعر العرب إطالق الرب وقد 
  . نادرلكنهحاصل  في شعر بعض العرب وقوعهال يجوز بحاٍل من األحوال، وذا فه

  ".م جمع ال واحد له من لفظه والعالَ-عز وجل-اهللا وهو كل موجود سوى مين جمع عالم، والعالَ"

 لكن هذا القول فيه موليس جمعاً للعالَن هذا اسم جمع إ: يقولمين جمع عالم، هذا هو المشهور، وبعضهم العالَ
  .نظر

                                     
ومسلم في كتاب األلفاظ من ) ٩٠١ص  / ٢ج ) (٢٤١٤( باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي - ق أخرجه البخاري في كتاب العت- 6

 ).١٧٦٤ ص  /٤ج ) (٢٢٤٩(  باب حكم إطالق لفظة العبد واألمة والمولى والسيد -األدب وغيرها 
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م جمع ال واحد له، إذا كان العالَفم، ع عالَمين جمعالَوم جمع، العالَف "م جمع ال واحد له من لفظهوالعالَ": يقول
  .جمع الجمع ال واحد له من لفظهومين جمع الجمع، فالعالَ

  ". أيضاًماً منها وجيل يسمى عالَ وكل قرٍن،وات وفي البر والبحراوالعوالم أصناف المخلوقات في السم"

، معالَ ، والطيورمعالَ لجنم، واالمالئكة عالَفسائر األصناف،  ليشمل ذلك مين جمع للجمعأن العالَيعني 
  .وهكذا

هذا إطالق صحيح في اللغة، وكذلك ف ،م العربي العالَ: مثالًنقولفم، عالَ:  لهمأيضاً يقال  أصناف األمموكذلك
، رب السماوات مين، رب األولين واآلخرينم، فاهللا رب العالَ عالَ:األجيال والقرون، فكل جيل يقال له

 جواباً -صلى اهللا عليه وسلم- يفسر به القرآن القرآن، وقد قال موسى أحسن ما، وواألرض وما بينهما

 ،]سورة الشعراء) ٢٤-٢٣([}  والَْأرِض وما بينَهماقَاَل رب السماواِت *وما رب الْعالَِمين{ :لفرعون لما قال له
  .وما بينهما بكل ما يحويه من المخلوقاتم السفلي م العلوي والعالَ العالَ: أيمين يشمل ذلك جميعاً،فالعالَ

 وال يقال للبهائم ، وهم اإلنس والجن والمالئكة والشياطين،م عبارة عما يعقلالعالَ: قال الفراء وأبو عبيد"
  ".معالَ

  .قول لبعضهم، ولكنه ليس محل اتفاقهذا 

  ".م كل ما له روح ترفرف العالَ:وعن زيد بن أسلم وأبي محيصن"

له روح ترفرف، فيدخل فيه ما كان : يقولهذا و له روح ويعقل، ما كان: قولي ذاكف أوسع، هذا القول أعمو
  .الحشرات والطيور والحيوانات

 قال ،خرةم كل ما خلق اهللا في الدنيا واآل العالَ: وقال الزجاج،مرب العالمين كل صنف عالَ: وقال قتادة"
قَاَل رب السماواِت  *وما رب الْعالَِمين{: كقوله ،مين إنه شامل لكل العالَ،وهذا هو الصحيح: القرطبي

وِقِنينا إن كُنتُم ممنَهيا بمِض والَْأرقلت،م مشتق من العالمة والعالَ]سورة الشعراء) ٢٤- ٢٣([} و :م لَ ألنه ع
  ".وجود خالقه وصانعه ووحدانيتهدال على 

 ألنه؛ العالمةم مشتقٌ من م، والعالَ جمع عالَمين أن العالَ وهوريناللغة وعند المفسهذا هو المشهور عند أهل 

  . وعلمه- وتعالىسبحانه-يدل على قدرة الصانع 

خلق ال يمكن أن أنه نتج عنه وصدر عنه، فإن هذا ال وذلك لم؛من الِع مشتقٌ إن العالَم: وبعض أهل العلم يقول
  .متى إال بالعلم، فهو يعلم أحوال هذا العالَ ثم إن اإلحاطة به ال يمكن أن تتأ،يصدر إال عن علم

صف بالعلم، وهذا يأتي على هذه المخلوقات توألن : لم يقولونمن الِعمشتق  إنه :يقول بعضهم ممن قالواو
عطاها قد أن ما ال يعقل من هذه األشياء إ:  إذا قلنا وذلكيحصرها بمن يعقل إال على وجٍه من التكلف قول من

  .اهللا علماً يناسبها

 قال ،تقدم الكالم عليه في البسملة بما أغنى عن اإلعادة ]سورة الفاتحة) ٣([ }الرحمِن الرِحيِم{ :وقوله تعالى"
سورة ) ٢([ }رب الْعالَِمين{ :بعد قوله ]سورة الفاتحة) ٣([ }الرحمِن الرِحيِم{ـ  إنما وصف نفسه ب:القرطبي

وَأن * نَبْئ ِعباِدي َأنِّي َأنَا الْغَفُور الرِحيم{ : كما قال تعالى، بعد الترهيب ليكون من باب قرن الترغيب]الفاتحة
اَألِليم ذَابالْع وذَاِبي هسورة الحجر) ٥٠-٤٩([ }ع[."  
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رب هو ال  أنهو }رب الْعالَِمين{ :وجه الترهيب في قوله "ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب: "قوله
ويرهب جانبه، هاب وتخاف سطوته ال شك أنه يسيد هو سيدهم ونواصيهم بيده، والأي  العالمين برد، فالسي
ذلك لكن لهم بين الترغيب والترهيب، وليجمع ، أي ]سورة الفاتحة) ٣([ }الرحمِن الرِحيِم{جاء بعده بـ لذلك ف

و يوم الجزاء يوم الدين هف ]سورة الفاتحة) ٤([ }يِنِلِك يوِم الدام{ :-عز وجل- اهللا  أي في قولأوضح بما بعده
عز -، ويقول اهللا ]سورة طـه) ١١١([ }وعنَِت الْوجوه ِللْحي الْقَيوِم{ : فيه-عز وجل-والحساب، الذي قال اهللا 

بل في ذلك اليوم،  أحد يدعي الملك ، فال]سورة غافر) ١٦([ }لِّمِن الْملْك الْيوم ِللَِّه الْواِحِد الْقَهاِر{ : فيه-وجل
 }ِلِك يوِم الديِنام* الرحمِن الرِحيِم{ : تعالىقولهلذلك يكون  ف ذلك اليوم،في ضعون ذليلونالملوك كلهم خا

  .أوضح في الجمع بين الترغيب والترهيب ]سورة الفاتحة) ٤-٣([

  . وعدله وصفات كماله الشيء الكثير-عز وجل-اآليات فيها من الدالالت على معاٍن من علم اهللا هذه و

 فالرب فيه ترهيب :قال ،]سورة األنعام) ١٦٥([ }ِإن ربك سِريع الِْعقَاِب وِإنَّه لَغَفُور رِحيم{ :وقوله تعالى"
  .والرحمن الرحيم ترغيب

: -اهللا عليه وسلمصلى -ال رسول اهللا  ق:قال -رضي اهللا تعالى عنه-وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 

 ولو يعلم الكافر ما عند اهللا من الرحمة ما ،لو يعلم المؤمن ما عند اهللا من العقوبة ما طمع في جنته أحد((
  .")٧())قنط من رحمته أحد

ومجرد مبنية على العسف والقهر ليست والرحمة،  مبنية على -عز وجل-نخرج من هذا بأن ربوبية اهللا 
عقوبات بهؤالء المخلوقين، إنما هي ربوبية مبنية على الرحمة، فإذا عرف العبد ذلك البأس والالتسلط، وإنزال 
  . وأحبه وأقبل عليه-تبارك وتعالى-سكن إلى ربه 

"}يِنامِم الدوألنه قد تقدم اإلخبار ؛وتخصيص الملك بيوم الدين ال ينفيه عما عداه ]سورة الفاتحة) ٤([ }ِلِك ي 

  ألنه ال يدعي أحد هنالك شيئاً؛ وإنما أضيف إلى يوم الدين،واآلخرةام في الدنيا  وذلك ع،بأنه رب العالمين

  ".وال يتكلم أحد إال بإذنه

  ؟ بالذكر يوم الديناهللا مالك للدنيا واآلخرة، فلماذا خص  إن: تقديرههذا جواب على سؤال
 فهذا فيه ملك الدنيا واآلخرة، ]سورة الفاتحة) ٢([ }رب الْعالَِمين{ :نه قال قبلهإ : أن يقالالوجه األول في الجواب

 كما قال هو اليوم وما دونه كساعة، أو ألنه ، يوم الدين لعظمتهثم خص وسيدهم بإطالق، رب العالمينفهو 
نه هو الغاية وما  أو أل،]سورة الروم) ٥٥([ }ويوم تَقُوم الساعةُ يقِْسم الْمجِرمون ما لَِبثُوا غَير ساعٍة{ :تعالى

في ذلك حل تطوي الناس إليه، فإذا وصلوا إلى ذلك اليوم فهو اليوم األبدي السرمدي، وقبله من األيام مرا
 }ِللَِّه الْواِحِد الْقَهاِر{: ال أحد يجيب، ثم يقال ف]سورة غافر) ١٦([ }لِّمِن الْملْك الْيوم{ :-عز وجل-يقول اهللا اليوم 

  . في ذلك اليومأحد يدعي أن له شيئاً من الملك فال ]فرسورة غا) ١٦([

لشيء من هذه االعتبارات أو لغيرها فاهللا أعلم، فهذه وجوه   أفرد يوم الدين-عز وجل-فالحاصل أن اهللا 
  .يذكرها أهل العلم

                                     
 ).٢١٠٩ص  / ٤ج ) (٢٧٥٥( باب في سعة رحمة اهللا تعالى وأنها سبقت غضبه -  أخرجه مسلم في كتاب التوبة- 7
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يوم { :عالىكما قال توإنما أضيف إلى يوم الدين؛ ألنه ال يدعي أحد هنالك شيئاً وال يتكلم أحد إال بإذنه، "
 :وقال تعالى، ]سورة النبأ) ٣٨([ }يقُوم الروح والْملَاِئكَةُ صفا لَّا يتَكَلَّمون ِإلَّا من َأِذن لَه الرحمن وقَاَل صوابا

يوم يْأِت الَ تَكَلَّم نَفْس ِإالَّ { : وقال تعالى،]سورة طـه) ١٠٨([ }وخَشَعت الَْأصواتُ ِللرحمِن فَلَا تَسمع ِإلَّا همسا{
ِعيدسو شَِقي ممارضي اهللا تعالى عنه-  عن ابن عباس:وقال الضحاك، ]سورة هود) ١٠٥([ }ِبِإذِْنِه فَِمنْه-: 

}يِنامِم الدوالدنيا كملكهم في يقول ال يملك أحد معه في ذلك اليوم حكماً]سورة الفاتحة) ٤([ }ِلِك ي .  

 فشر إال  فخير وإن شراً يدينهم بأعمالهم إن خيراً، وهو يوم القيامة، ويوم الدين يوم الحساب للخالئق:لقا
  ".هو ظاهرو وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف ،من عفا عنه

تَ{:  قال تعالىكما تدين تدان،منه  وين هو الجزاء،يعني أن الد ا كُنتُمم نوزا تُجِإنَّملُونمسورة ) ١٦([ }ع

، وهذا معروف  أو كما عاملوناا، بمعنى جزيناهم كما فعلوانّاهم كما دانوِد:  ومنه قول الشاعر،]الطور
  .ومشهور

"قال اهللا تعالى-عز وجل-ك في الحقيقة هو اهللا ِلوالم : }لَامالس وسالْقُد ِلكالْم وِإلَّا ه الَِّذي لَا ِإلَه اللَّه وه{ 

  .]سورة الحشر) ٢٣([

أخنع اسم عند اهللا رجل تسمى بملك (( : مرفوعاً-رضي اهللا تعالى عنه-وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
  .)٨()) وال مالك إال اهللا،األمالك

يقبض اهللا األرض ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-عن رسول اهللا  -رضي اهللا تعالى عنه-وفيهما عنه 
  .)٩())؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ أين ملوك األرض، أنا الملك:م يقول ث،ويطوي السماء بيمينه

 فأما تسمية غيره في الدنيا ،]سورة غافر) ١٦([ }لِّمِن الْملْك الْيوم ِللَِّه الْواِحِد الْقَهاِر{ :وفي القرآن العظيم
وكَان { ]سورة البقرة) ٢٤٧([ } لَكُم طَالُوتَ مِلكًاِإن اللّه قَد بعثَ{ : كما قال تعالى،بملك فعلى سبيل المجاز

ِلكم ماءهرلُوكًا{ ]سورة الكهف) ٧٩([ }ولَكُم معجاء وَأنِبي َل ِفيكُمعوفي الصحيحين ،]سورة المائدة) ٢٠([ }ِإذْ ج :

  ".)١٠())مثل الملوك على األسرة((

لذي يركب البحر غازياً في سبيل في الجيش اهذا  )) األسرةمثل الملوك على((: -قوله عليه الصالة والسالم
 وفي رقعٍة محدودة، ،يكون على فئٍة من الناس فإن الملك في الدنيا ملك محدود إنما ، وعلى كل حالاهللا

صاحب هذا الملك و ، ال محالة إما بالموت أو العزل منهيسلبإنه من أعطي شيئاً من الملك فوألجٍل محدود، ف
ل شيخ اإلسالم في  يعتوره من ألوان النقص والعبودية ما ال يخفى، كما قا إنه، ثم في األصل لهاًفاقدكان 

  .طن ملكه إال بهم في الباوهو عبد ذليٌل لمن ال يقوم تجد الرجل ملكاً في الظاهر: العبودية"كتاب 

                                     
 باب تحريم التسمي بملك -ومسلم في كتاب اآلداب ) ٢٢٩٢ص  / ٥ج ) (٥٨٥٣( باب أبغض األسماء إلى اهللا -أخرجه البخاري في كتاب األدب  - 8

 ).١٦٨٨ص  / ٣ج ) (٢١٤٣(األمالك وبملك الملوك 

ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار )٢٣٨٩ص  / ٥ج ) (٦١٥٤( باب يقبض اهللا األرض يوم القيامة - أخرجه البخاري في كتاب الرقاق - 9
 ).٤٢ص  / ٨ج ) (٧٢٢٧(

ومسلم في كتاب   ) ١٠٢٧ص   / ٣ج  ) (٢٦٣٦(نساء   باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال وال      -فضل الجهاد والسير     كتاب   أخرجه البخاري في   - 10
 ).١٥١٨ص  / ٣ج ) (١٩١٢( باب فضل الغزو في البحر -اإلمارة 
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) ٢٥٥([ } ِعنْده ِإالَّ ِبِإذِْنِهشْفَعمن ذَا الَِّذي ي{ : في سورة البقرة في آية الكرسي-عز وجل-يقول اهللا ولهذا 

 إذن، عندهم من غير عشف؛ ألن ملوك الدنيا ي وملكهلكمال عظمته ذنهإال أحد يشفع عنده إال بأي ، ]سورة البقرة

تنكره من  الشافع و غائلة منوهم ال يرغبون فيه إما خوفاً منستأذنون عند الشفاعة، وقد يقبلون ذلك  ال يفهم
عز -اهللا أما أو حياء منه وحرجاً وخجالً،  ال يقوم إال به، أو لحاجتهم إليه في مصالح أخرى، م ملكهألن ؛مله

أو يضطر لقبول ج من أحد أو يخاف من أحد، حرأو ي، اًال أحد يستطيع أن يمارس عليه ضغوطف -وجل
 كامل ليس -تبارك وتعالى-ملكه  أخرى حتى ال يرده، وما أشبه ذلك، بل شفاعة أحد؛ ألنه يحتاجه في أمور

هو اهللا إن الذي يهب ذلك أوالً وآخراً أشياء من هذا النقص، ثم ه يعتوريا تجد  الملك فيه نقص، بينما في الدن
قُِل اللَّهم ماِلك الْملِْك تُْؤِتي الْملْك من تَشَاء وتَنِزع الْملْك ِممن { :-عز وجل-اهللا يقول  ولهذا -عز وجل-
  .]سورة آل عمران) ٢٦([ }اء وتُِعز من تَشَاء وتُِذلُّ من تَشَاء ِبيِدك الْخَير ِإنَّك علَى كُلِّ شَيٍء قَِديرتَشَ

"فِّي{ : كما قال تعالى،ين الجزاء والحسابوالدوِئٍذ يموقَّيالْح مِدينَه اللَّه وقال، ]سورة النــور) ٢٥([ }ِهم: 

  . أي مجزيون محاسبون]سورة الصافات) ٥٣([ }مِدينُونَأِئنَّا لَ{

رضي - كما قال عمر ، أي حاسب نفسه)١١())الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت((: وفي الحديث
 وتأهبوا للعرض األكبر ، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا،حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا" :-اهللا تعالى عنه

]سورة الحاقة) ١٨([ }يومِئٍذ تُعرضون لَا تَخْفَى ِمنكُم خَاِفيةٌ{ ،عمالكمعلى من ال تخفى عليه أ
)١٢(".  

}تَِعيننَس اكوِإي دبنَع اكيقال طريق معبد وبعير معبد أي ،والعبادة في اللغة من الذلة، ]سورة الفاتحة) ٥([ }ِإي 
  ". والخوف وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع،مذلل

والعبادة ،  هذه تسمى أركان العبادة"وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف: "قوله
المفعوالت  بالنظر إلى :، والثانيبالنظر إلى فعل العبد : الشرعي على أمرين، األمر األول في المعنىتطلق

الناس بها-عز وجل-د اهللا واألعمال التي تعب .  

 باالعتبار هذافلظاهرة والباطنة،  من األقوال واألعمال ااسم جامع لما يحبه اهللا ويرضاهن العبادة إ: فإذا قلنا
  . لعباده ليتقربوا بها إليه-عز وجل-واألعمال التي شرعها اهللا المفعوالت   باعتبارالثاني أي

إن  :نقوللذي هو صفة من صفاته، افعل العبد  باعتبار أنها نفس  باالعتبار األول، أيى العبادةنظرنا إلإذا و
 له الخضوع و-تبارك وتعالى-إسالم الوجه هللا أي ، بمعنى اإلسالم، -عز وجل-االنقياد هللا العبادة هي 

؛ ألن العبادة مصدر، تارةً يراد بها -عز وجل-بالطاعة، يعني فعل العبد ال نفس العبادات التي شرعها اهللا 
على نفس المقروء الذي هو الكتاب الذي بين  يطلق  كما تقول القرآن،لعول، وتارةً تطلق على نفس الفعالمف

ا نتج عن اإليحاء وهو لقرآن أنه وحي، يعني مالقراءة، وكذلك الوحي يطلق على هذا ا أيدينا، ويطلق على
على ، فتارةً يطلق على هذا المعنى، وتارةً يطلق تي هي اإليحاءالالعملية وتارةً يطلق على نفس هذا الكتاب، 

  .هما إطالقان معروفانف اآلخر، المعنى

                                     
وابن ماجه ) ٦٣٨ص  / ٤ج ) (٢٤٥٩ (٢٥ باب - أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم - 11

 ).٤٣٠٥ (وضعفه األلباني في ضعيف الجامع برقم ) ١٤٢٣ص  / ٢ج ) (٤٢٦٠ (ستعدادذكر الموت واال باب –في كتاب الزهد 

 ).١٤٩ص  / ٨ج (انظر مصنف ابن أبي شيبة  - 12
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  ". ال نعبد إال إياك وال نتوكل إال عليك: أي، وكرر لالهتمام والحصر،وقدم المفعول وهو إياك"

 كأن يكون  آخر لمعنى التقديم وقد يكونأن تقديم المعموالت على عواملها يفيد الحصر،وهي  مةعاهذه قاعدة 
ال نعبد إال إياك،  أي ]سورة الفاتحة) ٥([ }ِإياك نَعبد{ : هناولهقكره أهل العلم، فلالهتمام به أو غير ذلك مما يذ

  ". ال نعبد إال إياك وال نتوكل إال عليك:أي"

دم الضمير الفعل وتق هو  الذي تقدميكوننعبدك، ف:  فسنقول بدون تقديم وتأخير}ِإياك نَعبد{:  قولهإلىنظرتا لو 
الفعل م د، فكأنه قُ-سبحانه وتعالى-، والكاف للخطاب وهي متوجهة إلى الرب خلوقالذي يعود إلى الم
؛ لئال يتقدم على المعبود شيء }ِإياك نَعبد{: قاللذلك ، ف-سبحانه وتعالى-المعبود كر الخالق والمخلوق على ذ

  . أليق وأكمل في األدب وهذا،سواه

  .]سورة الفاتحة) ٥([ }ياك نَستَِعينوِإ{ : قوله تعالىالكالم يقال فيهذا نفس و

 وهذا ، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين،وهذا هو كمال الطاعةأي ال نعبد إال إياك وال نتوكل إال عليك، "
سورة ) ٥([ }ِإياك نَعبد وِإياك نَستَِعين{ : وسرها هذه الكلمة،الفاتحة سر القرآن :كما قال بعض السلف

وهذا  -عز وجل- وتفويض إلى اهللا ، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، فاألول تبرؤ من الشرك،]حةالفات
) ١٢٣([ }فَاعبده وتَوكَّْل علَيِه وما ربك ِبغَاِفٍل عما تَعملُون{ :المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى

رب الْمشِْرِق والْمغِْرِب لَا ِإلَه ِإلَّا هو { ،]سورة الملك) ٢٩([ } ِبِه وعلَيِه تَوكَّلْنَاقُْل هو الرحمن آمنَّا{ ،]سورة هود
  ".]سورة الفاتحة) ٥([} ِإياك نَعبد وِإياك نَستَِعين{ :ية الكريمة وكذلك هذه اآل،]سورة المزمل) ٩([ }فَاتَِّخذْه وِكيلًا

ِإياك {على  }ِإياك نَعبد{ يذكر أكثر من عشرة أوجه في وجه تقديم -رحمه اهللا-ن القيم بعض أهل العلم مثل اب
تَِعينمدارج السالكينكتابه ويمكن أن تراجع في  }نَس.  

ألنه لما أثنى على اهللا فكأنه اقترب وحضر بين يدي ، وتحول الكالم من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب"
  ".اهللا تعالى

 في كل مقاٍم ما يناسبه، وهو في ال شك أنه تفنن في الخطاب، وله من الدالالت البالغيةا التفات، وااللتفات هن
 الفصاحة والبالغة والقدرة على التفنن بالكالم، فهذا  علىأدلُّوهو الجملة ال شك أنه أدعى إلى تنشيط السامع، 

 على سبيل الغيبة، -عز وجل-عن اهللا هو يتحدث ف االلتفات تارةً يكون من الغائب إلى المخاطب مثل هنا،

 :قالفتوجه إلى المخاطب، وعلل ذلك هنا فإياك، : الحمد هللا هو رب العالمين، هو الرحمن الرحيم، ثم قال

، ]سورة الفاتحة) ٥([ }ِإياك نَعبد وِإياك نَستَِعين{  إليه،كأنه لما أثنى عليه اقترب منه فناسب أن يوجه الخطاب
وجرين ِبِهم { : ثم قال، للمخاطب فالكالم،]سورة يونس) ٢٢([ }حتَّى ِإذَا كُنتُم ِفي الْفُلِْك{ : قوله تعالىوهذا مثل

،  من الخطاب إلى الغيبة أي تحول الكالم،ما عليه الحال هناتحول عكس حيث  ]سورة يونس) ٢٢([ }ِبِريٍح طَيبٍة
  . في كتب البالغة مفصالًوالكالم عن هذا الموضوع يوجدااللتفات أنواع، فعلى كل حال و

 على أن أول السورة خبر من اهللا وفي هذا دليٌل ]سورة الفاتحة) ٥([ }ِإياك نَعبد وِإياك نَستَِعين{ :فلهذا قال"

هذا ال تصح  ول، وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك، صفاته الحسنىبجمالتعالى بالثناء على نفسه الكريمة 
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رضي اهللا تعالى - كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت ،صالة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه
  .)١٣())ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب((: -صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا :قال -عنه

يقول ((: - عليه وسلمصلى اهللا-عن رسول اهللا  -رضي اهللا تعالى عنه-وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
 إذا قال ، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين:اهللا تعالى

  أثنى علي: قال اهللا،}الرحمِن الرِحيِم{ : وإذا قال، حمدني عبدي: اهللا: قال،}الْحمد للِّه رب الْعالَِمين{ :العبد

 هذا : قال،}ِإياك نَعبد وِإياك نَستَِعين{ : وإذا قال، مجدني عبدي: قال اهللا،}ِلِك يوِم الديِنام{ : فإذا قال،عبدي

ِصراطَ الَِّذين َأنعمتَ علَيِهم غَيِر  *اهِدنَا الصراطَ المستَِقيم{ : فإذا قال،بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل
  ")١٤()) هذا لعبدي ولعبدي ما سأل:قال، }ضالِّينالمغضوِب علَيِهم والَ ال

                                     
يجهر فيها وما يخافت    باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما- أخرجه البخاري في كتاب صفة الصالة - 13
 باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة وال أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له -ومسلم في كتاب الصالة ) ٢٦٣ص /  ١ج ) (٧٢٣(

 ).٢٩٥ص  / ١ج ) (٣٩٤(من غيرها 

 لمها قرأ ما تيسر له من غيرها تعباب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة وال أمكنه            -أخرجه مسلم في كتاب الصالة       - 14

 ).٢٩٦ص  / ١ج ) (٣٩٥(
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٨(سورة الفاتحة 

  اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

  الضالينغير المغضوب عليهم وال 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .أجمعين وعلى آله وصحبه ن، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمدالحمد هللا رب العالمي

يعني  ]سورة الفاتحة) ٥([ }ِإياك نَعبد{ :-رضي اهللا تعالى عنهما-قال الضحاك عن ابن عباس : "قال المفسر
على طاعتك وعلى أمورنا  ]سورة الفاتحة) ٥([ }وِإياك نَستَِعين{ ،إياك نوحد ونخاف ونرجوك يا ربنا ال غيرك

  .كلها

عينوه على يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تست ]سورة الفاتحة) ٥([ }ياك نَستَِعينِإياك نَعبد وِإ{ :وقال قتادة
 ألن العبادة له هي ]سورة الفاتحة) ٥([ }وِإياك نَستَِعين{على  ]سورة الفاتحة) ٥([ }ِإياك نَعبد{ وإنما قدم، أموركم

  ".المقصودة

  :صالة والسالم على رسول اهللا، أما بعدالحمد هللا، وال،  الرحمن الرحيمبسم اهللا

العبادة مصدر، فتارةً تطلق على المتعبد به فتكون اسماً جامعاً لكل ما يحبه اهللا ويرضاه من األقوال : فأقول
، وما أشبه ذلك من المصادر، والكالم القراءة والكتابة والرقية : تقولمثل ماواألعمال الظاهرة والباطنة، 

 األكل، وما أشبه ، العبادة، القراءة،الكالم:  مثالً نقول إلى مصدر من هذه المصادر نأتيحينما نريد أنفنحن 
  .ذلك

، أو ارفع  األكل هذا خذ:تقولفية ويطلق على المأكول، العمل يطلق على نفس  حيثمعنيين،على األكل يطلق ف
  .هذا األكل

 الكتابة، وكذلك وهذا كالمك ل هذا كالم فالن،تقوفم به، نفسها ويطلق على المتكلَّالكالم يطلق على العملية و

  .تقول هذه كتابة خالد ف وتطلق على المكتوبلك،بلي ومن ِقبعملية الكتابة من ِق  علىتطلق

  .ء، وتطلق على المقرول فالنبلك ومن ِقبلي ومن ِقبمن ِق تطلق على عملية القراءة وكذلك القراءة

هو صفة من  والذي هو التعبد،و  ونشاطه وفعله الذي يقوم به العبدكةأولهما حر: العبادة تطلق على معنيينو
الحج  والصيام عبادة، والصالة عبادة،، فما يتعبد بهواألقوال واألفعال من  عملية التعبد  وتطلق علىصفاته،
 ،بد به على نفس فعل العبد وعلى ما يتع تطلقتطلق على المعنيين،هي فالذكر عبادة، والزكاة عبادة، وعبادة، 

  .هي اسم جامع لكل ما يحبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنةو

  .واجتناب ما نهى عنه وزجروتصديقه فيما أخبر،  فيما أمر، -عز وجل-طاعة اهللا العبادة تكون بو

  .ا يتعبد به معلىتارةً تطلق على نفس فعل العبد، وتارةً تطلق   للعبادة ال تختلف لكنهافهذه التعريفات
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يعني  ]سورة الفاتحة) ٥([ }ِإياك نَعبد{ :-رضي اهللا تعالى عنهما-قال الضحاك عن ابن عباس  ":ل المؤلفاق
لنفي  لة المتضمنمن كلمة اإلخالصهذا هو الشق األول  }ِإياك نَعبد{ "ونخاف ونرجوك يا ربنا إياك نوحد

ومفهوم المخالفة ، ]سورة هود) ١٢٣([ }فَاعبده وتَوكَّْل علَيِه{ :ه تعالىومثل هذا قولواإلثبات، فهذا حظ اإلثبات، 
فهوم مخالفته أننا ال نعبد مويدل على الحصر، إياك نعبد : حينما تقولفالشق اآلخر الذي هو النفي، يؤخذ منه 

  .غيرك

، وتارةً يأمر ]سورة لقمان) ١٣([ } ِباللَِّهيا بنَي لَا تُشِْرك{ : كما في قوله تعالىفالشارع تارةً ينهى عن الشرك
 كلمة التوحيد ، وتارةً يذكر األمرين معاً، وتجمعهما]سورة الزمر) ١٤([ }قُِل اللَّه َأعبد{ :، كقوله تعالىبالتوحيد

  .ال إله إال اهللا

بمنطوقه يشتمل  ]سورة الفاتحة) ٥([ }ِإياك نَعبد{ والمراد بذلك من حيث منطوق الكالم أما من حيث المفهوم فإن
  . بالعبادة وبمفهومه على الشق اآلخر-عز وجل-إفراد اهللا  وعلى التوحيد

أي على طاعتك وعلى أمورنا كلها، نستعين على كل شيء من أمور  ]سورة الفاتحة) ٥([ }وِإياك نَستَِعين{ :قال
  .العون منك ال من غيركب  السين والتاء للطلب، أي نطل:ومعنى نستعين، الدنيا واآلخرة

يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على  ]سورة الفاتحة) ٥([ }ِإياك نَعبد وِإياك نَستَِعين{ :وقال قتادة"
لكنه تعليم وإن كانت الصيغة صيغة خبر،  وأمراً -عز وجل- يعني أن ذلك يتضمن تعليماً من اهللا "أموركم
  .لعباده أن يوحدوه وأن يفردوه في العبادة وفي االستعانة -عز وجل-من اهللا 

 ،واالستعانة وسيلة إليها ،ألن العبادة له هي المقصودة }وِإياك نَستَِعين{  على}ِإياك نَعبد{وإنما قدم "
  ". واهللا أعلم،واالهتمام والحزم تقديم ما هو األهم فاألهم

 في العبادة على االستعانة في وجه تقديم -رحمه اهللا-افظ ابن القيم  كثيرة جداً ذكرها الحىهناك وجوه أخر
  .الحاصل أن مما ذكر هذا الوجهالمدارج، و

وما كان للرب فهو أولى وهو االستعانة حظ العبد والعبادة حظ الرب، :  األوجه التي ذكرها في ذلك قولهمنو
ألن العبادة ال تكون إال من مخلص ؛ تعانة من االس وأكملأشرف وأعظم وأشمل، ومن ذلك أن العبادة مقدم

 ثم إن العبادة تتضمن االستعانة؛ ألن االستعانة لون من العبادة، ،واالستعانة تكون من المخلص ومن غيره
  . في ذلكالمقصود هنا ذكر كل ما قيلليس  فعلى كل حالواالستعانة أخص، و منها فهي أعم

الْحمد ِللَِّه الَِّذي َأنزَل علَى { : بعبده في أشرف مقاماته فقال-صلى اهللا عليه وسلم-وقد سمى اهللا رسوله "
ِدِه الِْكتَابب{ :، وقال]سورة الكهف) ١([ }عوهعداللَِّه ي دبع ا قَاملَم َأنَّه{ :، وقال]سورة الجن) ١٩([ }و انحبس

 وعند قيامه في الدعوة وإسرائه ، عند إنزاله عليهفسماه عبداً ،]سورة اإلسراء) ١([ }الَِّذي َأسرى ِبعبِدِه لَيالً
  ."به

 في أشرف -صلى اهللا عليه وسلم- سمى بها نبيه -عز وجل-ومنزلتها أن اهللا  العبادة مما يدل على شرف
قال  مقام اإلسراء  ففيوإنما ذكره بوصف العبودية،فلم يذكره باسمه، ولم يذكره بوصٍف آخر، المقامات، 

) ١٩([ }وَأنَّه لَما قَام عبد اللَِّه يدعوه{ : قالمقام الدعوةفي  و،]سورة اإلسراء) ١([ }سبحان الَِّذي َأسرى{ :تعالى
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) ١([ }الْحمد ِللَِّه الَِّذي َأنزَل علَى عبِدِه الِْكتَاب{ : قال سبحانهإنزال الكتابو مقام اإليحاءفي و ،]سورة الجن

  .وهكذا ]كهفسورة ال

ولَقَد نَعلَم َأنَّك يِضيقُ { :وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين حيث يقول"
قُولُونا يِبم كردص* اِجِدينالس نكُن مو كبِد رمِبح حبسورة الحجر) ٩٨-٩٧([ }فَس[."  

 لرفع الضيق؛  أنه يؤمر بهامن ذلكو، منزلة العبادة وعظيم شرفها ومكانتها تابع لما سبق من بيانهذا كله 
  .الضيق عنه والحزن إليها؛ ليكون ذلك سبباً لرفع -صلى اهللا عليه وسلم- أرشد نبيه  تعالى اهللاحيث إن

}قُولُونا يِبم كردِضيقُ صي َأنَّك لَمنَع لَقَدو *و كبِد رمِبح حبفَساِجِدينالس نكُن م * كْأِتيتَّى يح كبر دباعو
ِقينسورة الحجر) ٩٩- ٩٧([ }الْي[."  

عز -التعبد هللا طريق الذين يعانون من أمراض االكتئاب والحزن كولئك ليس هناك طريق أليعلم من هذا أنه 
  . والتقرب إليه بألوان القربات-وجل

يؤثر فيهم تأثيراً سلبياً لقوته   للقرآنم أن سماعهونيظنفتجدهم هذا، بعض الناس يفهم عكس والعجيب أن 
 المرضى هؤالء ن منبعض األطباء يطلبو، بل إن ي المرض فعلى نفوسهم، وبالتالي يحصل عندهم انتكاسة

كيف يصح  فال توقظوه لصالة الفجر، :، بل ربما قالوا الصلواتونيتركأن يناموا الساعات الطوال جداً، ف
  .!!-عز وجل- إال بالتعبد هللا  من هذا حالهأويبر

"}ستَِقيماطَ المرناسب أن يعقب -تبارك وتعالى-ول ئلما تقدم الثناء على المس ]سورة الفاتحة) ٦([ }اهِدنَا الص 
وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح ، )١())فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل((: بالسؤال كما قال

 ألنه أنجح للحاجة ؛}اهِدنَا الصراطَ المستَِقيم{ :يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله ثم ،ولهئمس

 ،وقد يكون السؤال باإلخبار عن حال السائل واحتياجه،  ألنه األكمل؛ ولهذا أرشد اهللا إليه،وأنجع لإلجابة
تقدمه ي وقد ،]سورة القصص) ٢٤([ } ِمن خَيٍر فَِقيررب ِإنِّي ِلما َأنزلْتَ ِإلَي{ :-عليه السالم-كما قال موسى 
 }لَّا ِإلَه ِإلَّا َأنتَ سبحانَك ِإنِّي كُنتُ ِمن الظَّاِلِمين{ :-عليه السالم- كقول ذي النون ،ولئمسالمع ذلك وصف 

  ".]سورة األنبياء) ٨٧([

هذا فيه  ]سورة القصص) ٢٤([} تَ ِإلَي ِمن خَيٍر فَِقيررب ِإنِّي ِلما َأنزلْ{ :-صلى اهللا عليه وسلم-في قول موسى 
تعريض بالمسألة، هو يخبر عن فقره وحاجته، فهو تعريض بالمسألة، أما ترك السؤال أصالً فهذا ليس 

 وأن ، وأن يتقرب إليه، يحب من عبده أن يسأله-عز وجل-اهللا فولذلك بمشروع، وما ورد فيه ال يصح، 
  .-عز وجل-فهذه من العبادات التي يحبها اهللا ن ينكسر، ينطرح بين يديه وأ

  :}اهِدنَا *ِإياك نَعبد وِإياك نَستَِعين{ : قوله تعالىيوجه اإلتيان بصيغة الجمع ف

 ونستعين عبدنفي هذه النون  و-عز وجل- والعبودية هللا  واالفتقارإعالن العجز والضعف هو مقام مقامالهذا  
إن : ، لذلك يقالنفسه أن يعظم اإلنسان مقاملتعظيم المرء نفسه إذ ال يصح في هذا ال ع وليست هي للجماهدناو

                                     
 قرأ ما تيسر له من غيرهـا   باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة وال أمكنه تعلمها- أخرجه مسلم في كتاب الصالة   - 1
 ).٢٩٦ص  / ١ج ) (٣٩٥(
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 ال يجعل من نفسه  عن النفس وذلك من جهة أنهلدفع العجب: أوالً :اإلتيان بصيغة الجمع هنا كان ألمرين هما

  .العبادحد من هؤالء  إياك أعبد وإياك أستعين، وإنما هو وا في قولهه الذي يحقق العبودية وحدهأن

عبد  إياك ن: كثير، فإذا قال-عز وجل- حيث إن العابدين هللا -عز وجل-أبلغ في التعظيم هللا أن ذلك : الثاني
 أنا وحدي الذي أطيعك، وأنا وحدي الذي : ألنك لو أردت أن تمدح ملكاً وقلتفهذا أبلغ من إياك عبدت؛

  . وليس مدحاًاًهذا ذم يكون ما تأمر به واالنقياد لعلى خدمتك وطاعتكأحترمك، وأنا وحدي الذي أقوم 

 هذا الجواب أو غير على كل حال سواء قلناوأن هذا تعبير عن حاله وعن حال غيره، فهم بعض العلماء و

 والمعظم لنفسه، ،لصغار والكبار، الفقير والغني والكبير به افهذا أسلوب عربي معروف، يعبرهذا الجواب 
  .يقصدون التعظيم إطالقاًيعبرون بهذه الطريقة، وال   كلهمره وحاجته،والبائس المعترف بفق

  : كقول الشاعر،ولئوقد يكون بمجرد الثناء على المس"

ــاني  ــد كف ــاجتي أم ق ــر ح   أأذك

ــاً  ــرء يوم ــك الم ــى علي   إذا أثن
  

  حيــاؤك إن شــيمتك الحيــاء    

ــاء    ــه الثن ــن تعرض ــاه م   كف
  

  .."اية بنفسها كما هنا وقد تعدى الهد،هنا اإلرشاد والتوفيقاالهداية ه

 }اهِدنَا الصراطَ{ :في هذه اآلية، لكن قوله تطلق على المعنيين الهداية "والتوفيق هنا اإلرشاداالهداية ه: "قوله

الهداية إلى  يشمل المعنيين جميعاً، هداية اإلرشاد وهداية التوفيق، فهداية اإلرشاد يدخل فيها ]سورة الفاتحة) ٦([
ن إ للعلم الصحيح إذ -عز وجل- أن يهديه اهللا أيضاًويدخل فيه  فاهللا ال يعبد إال بما شرع، سلوك طريق العلم،

 ليتك ثم ليتك :ومن يسلك طريق العلم منهم من يقال لهالكثيرين ال يوفقون لطلب العلم أصالً، فهم بمنأى عنه، 
ك فق إلى معرفة الحق، ولذل، فما كل الناس يوقرأ ويبحث، ويخرج بنتائج معكوسةيدرس وي؛ ألنه ما عرفت

 فهو مطالب أن  الحقمعرفةإلى وإذا وفق العبد مطالب أن يدعو ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، 
 للعمل به، فكثير من الناس يعلمون لكنهم ال يعملون، ثم إذا عمل به هو بحاجة إلى تثبيت ه أن يوفقيدعو ربه
  . ثم بعد ذلك يتركون العملون فترةًلعمل؛ ألن الكثيرين يعملعلى هذا ا

ج إلى مشقة، والعلم ال شك أنه مخالف لداعية الهوى في نفس اإلنسان؛ ألن العلم يحتافعندنا هداية إلى العلم، 
 ال ون؛ ألنهمكثير من الناس ال يوفقو ه تواضع فيوطلب العلم أيضاًتترك النوم، تتعنى، تتعب في الجلوس، 

نه ال أالتعلم، والواقع  يربأ بنفسه عن  الواحد منهم في مجلس العلم؛ ألنون جالسمه الناس وم أن يراهونيريد
يتعلم، لأن يجلس اإلنسان وإنما األفضل لتربية النفس ، وليس هناك درس تربوي عملي،  كبير على العلمأحد

ئكة، ويعلم ه المالتحفُّ و يخلو من فائدة، ويتعلم ولن يعرف قدره العلم؛ فالمتعلممن لإلنسانفع فال يوجد شيء أن
  .ألرض المطمئنةلالعلم إنما يكون في األرض كالمطر ونفسه األدب والتواضع، 

   المتعـالي  حرب للفتـى  وإال فالعلم   
  

  كالــسيل حــرب للمكــان العــالي  
  

وتجد يبقى جاهالً، ف اإلخالد إلى الراحة والكسل  منفالعبد بحاجة إلى هذا؛ ألن الهوى يدفعه إلى خالف ذلك
  سنة ما شاء اهللا قد١٥ عمره اً صغيراً شاب حيث تجديخرجون أحسن منه أضعاف المرات، تالميذ تالميذه أن

  .أكبر منه بكثير  هوالذي  يعرفها أستاذهال ما أتقن القرآن، وحفظ بعض المتون، ويعرف من المسائل والعلم
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 تكثير من الناس ليسفبالعلم، ل ن إلى هداية من ناحية العمفالناس يحتاجون إلى هذه الهداية، ويحتاجو
  إلى التثبيت على العمل بحاجة إنهمال يعملون، ثم وإنما المشكلة أنهم  في تركهم الصلواتمشكلتهم الجهل

ا ذه وهناك أشياء أخرى ليست داخلة فيألوان هدايات أخرى،  وهكذا يحتاجون إلى  بهذا، لهميختم حتى أيضاً
 عند سؤال الملكين لغير هذا المقام، وهي الهدايات األخرويةه الهداية وإنما تدخل في عموم سؤال العبد رب

وعند الحساب بحيث يالجنة، ويهدى إلى منزله يهدى إلى  بحيث على الصراطحينما يكون وكذلك حجته، م له
  ..في الجنة، نسأل اهللا الهداية والتوفيق

"اطَ { : الهداية بنفسها كما هناىوقد تعدراهِدنَا الصستَِقيمسورة الفاتحة) ٦([ }الم[ن معنى ألهمنا أو  فتضم
  ".وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا

 وتضمين الفعل أو -أعني حروف الجر- تضمين الحرف معنى الحرف: على نوعينكما سبق هو  التضمين
إذا  امعناهف ]سورة الفاتحة) ٦([ }اهِدنَا الصراطَ المستَِقيم{ :فعالً آخر أو معنى فعٍل آخر، مثل هنا ما يقوم مقامه
 إن القرآن يعبر به :داخٌل تحت عموم قولناهو هذا أبلغ، ووألهمنا ووفقنا وما أشبه ذلك،  عديت بنفسها

  ..باأللفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة

  ". أي بينا له الخير والشر،]سورة البلد) ١٠([ }وهدينَاه النَّجديِن{"

) ٦([ }اهِدنَا الصراطَ المستَِقيم{ :اللما قوهنا  هديناه إلى الصراط المستقيم، أي" إلى"د تكون بـهداية اإلرشا

  .واتباعهارزقنا سلوكه  ووفقنا أي ألهمنااه  معن]سورة الفاتحة

 :وقال تعالى ]سورة النحل) ١٢١([ }اجتَباه وهداه ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍم{ : كقوله تعالى"إلى"ـوقد تعدى ب

وِإنَّك { : وكذلك قوله،وذلك بمعنى اإلرشاد والداللة ]سورة الصافات) ٢٣([ }فَاهدوهم ِإلَى ِصراِط الْجِحيِم{
الْحمد ِللِّه الَِّذي هدانَا { :ى بالالم كقول أهل الجنةعدوقد تُ، ]سورة الشورى) ٥٢([ }لَتَهِدي ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍم

أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهالً، ]سورة األعراف) ٤٣([ }ذَاِله."  

 فهو بمعنى الداللة، "إلى" إما بنفسه فهو مضمن معنى وفقنا، وإما بـ،في تعدية فعل الهدايةهذه ثالثة ألوان 
  .وإما بالالم فهو بمعنى التوفيق

الذي تتعدد عل  هي أن الففي هذا البابالمختلفة، والقاعدة التعديات وبعض العلماء يذكر معاني أخرى مع هذه 
 }عينًا يشْرب ِبها ِعباد اللَِّه{ :ع كل حرٍف معنى يناسب ذلك الحرف، فمثالً في قوله تعالىتعديته يكون له م

 أن يكون  في ذلكاألبلغو عيناً يشرب منها، أي" من"ضمن معنى } ِبها{  الباء فينجد أن ]سورة اإلنسان) ٦([
  . وما أشبه ذلك وتبقى الباء على حالهايرتوي ويلتذّ ب بمعنىالفعل يشر

 ،شيئاً من معناهيبقى من الحرف األول  فإنه ن معنى حرف آخر الحرف ضمعلى القول بأنليعلم أنه حتى و
  .أتي له أمثلة إن شاء اهللاست يزول بالكلية، وهذا أي أن معناه األصلي ال

 على أن  أجمعت األمة من أهل التأويل جميعاً:بو جعفر بن جرير فقال اإلمام أوأما الصراط المستقيم"

ل و فمن ذلك ق،العربجميع  وذلك في لغة ،الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي ال اعوجاج فيه
  :جرير بن عطية الخطفي

ــى صــراط ــؤمنين عل ــر الم   أمي
  

  ــوج ــستقيم إذا اع ــوارد م    الم
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ٦

  ". ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل: قال،صر والشواهد على ذلك أكثر من أن تح:قال

 ، والمستقيم هو أقرب خط يربط بين للطريق المستقيم الواضحيكون أن الصراط  استعمالفياألصل   أنيعني

 بين هاتين طالخطوط للربهو أقرب هذه فالمستقيم وأما  متعرج، ؛ ألنهنقطتين كما يقولون، فالقوس أبعد
  .النقطتين

 راعينا فيه أصل اإلطالق في  بمعنى إذان الصراط بمعنى الطريق الواضح المستقيم،إ: إذا قلناعلى كل حال و
 رجٌل طويل، :مثل قولك ال تقيده؛ ألن الصفات منها ما تكون مقيدٍة فقط  كاشفة فتكون المستقيم صفةالمعنى

، فهذه صفات ميع أصناف الكفار جخرجيرجٌل مسلم، : كقولكقصير، و والالرجل المتوسطخرج فإنه قد 
 : كقوله تعالىاألمر من حيث هو ال أن تضيف إليه قيداً جديداً فهي التي تبين حقيقة مقيدة، وأما الصفة الكاشفة

 بغض النظر عن  وهذابغير جناحيه، طائر يطير فال يوجد، ]سورة األنعام) ٣٨([ }والَ طَاِئٍر يِطير ِبجنَاحيِه{
  .ة التي تذكر هناالمعاني البالغي

) ١٦٧([ }يقُولُون ِبَأفْواِهِهم{: وقوله تعالى ،]سورة البقرة) ٧٩([ }يكْتُبون الِْكتَاب ِبَأيِديِهم{ :ومن ذلك قوله تعالى

  .]سورة آل عمران

 يخرج، المعوج والمستقيم فهنا تكون المستقيم صفةاستعمال العرب في  هنا يشمل  الصراطنإ :إذا قلنالكن 

  . الصراط المعوجبها

بعض أهل العلم يذكر أموراً ال بد أن تتوفر حتى يطلق على الشيء أنه صراط، وفي فإن لى كل حال وع
لكن و الصراط ال بد فيه من السعة،:  يقول مثالً-رحمه اهللا-ابن القيم ف بعض هذه األمور التي يذكرها نظر،

  .قيق جداًن الصراط المنصوب على متن جهنم دهذا ليس بالزم؛ أل

 فتصف ،صف باستقامة أو اعوجاجوو  ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل:قال"
  ".والمراد به اإلسالم المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه،

؛ فهذا من اختالف فهو صادقٌ عليه  فيهره السلفكل ما ذكهو القرآن، وو هو اإلسالم الصراط المستقيم
غير و من استعمال العرب له في المعوج -رحمه اهللا-صل أن هذا الذي ذكره ابن جرير الحا و،التنوع

 بالجلود، ثم الضرب إنه : أصلهد قيل فيلْفالجالعرب يتوسعون، فالمعوج يكون ذلك على سبيل التوسع، 
  .غير ذلك وأالسوط  بوأالعصا  سواء كان بيه وصار يطلق على الضرب بكل شيء،توسعوا ف

  يأخذ بيمين صاحبه توثيقاً لهذا الحلف،-من العرب-الواحد كان  حيث فالحل فهو يطلق على ،مين اليوكذلك

  . الوصف هذاتوسعوا فيه فصار يطلق على كل حلف ولو لم يكن فيهثم 

صلى اهللا -عن رسول اهللا  -رضي اهللا تعالى عنه-عن النواس بن سمعان روى اإلمام أحمد في مسنده "
 ، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، مستقيماً صراطاًرب اهللا مثالًض(( : قال-عليه وسلم

 وال  يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً: يقول وعلى باب الصراط داٍع،وعلى األبواب ستور مرخاة
 تفتحه  ويحك ال: من تلك األبواب قال فإذا أراد اإلنسان أن يفتح شيئاً، وداع يدعو من فوق الصراط،تعوجوا
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 وذلك الداعي ، واألبواب المفتحة محارم اهللا، والسوران حدود اهللا، فالصراط اإلسالم،فإنك إن فتحته تلجه
  .)٢()) والداعي من فوق الصراط واعظ اهللا في قلب كل مسلم،على رأس الصراط كتاب اهللا

 فهل هذا من باب ،ك فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صالة وغيرها وهو متصف بذل:فإن قيل
  ."؟تحصيل الحاصل أم ال

اهِدنَا {  يعني التثبيت، المقصود بذلك إن:أجبت عليه قبل قليل، وكثير من العلماء يقولونالذي  هذا هو السؤال
ستَِقيماطَ المرأن الهداية أوسع من هذا،  بيانسبققد ثبتنا على الصراط المستقيم، و أي ]سورة الفاتحة) ٦([ }الص 

أيضاً إلى معرفة األفضل في نه بحاجة فإ وعرف الصواب ح العلم الصحيدي إلىهوذا عرف العبد الحق إف
قد يجلس ففي أموٍر مفضولة،  قصير ال من الناس يقضي عمرهاًكثيرولألسف فإن غير الفروض، في العمل 

 أميهما أفضل أن يذكر ربه أ ف-عز وجل-أنا أريد أن أذكر اهللا :  يقول مثالً وهواإلنسان في مثل هذه الساعة

  . يشتغل بالعلم األفضل له أنقطعاً بال تردد أن يشتغل بالعلم؟

المتفاضلة على سبيل المثال أن يتردد اإلنسان بين أن يعتكف في المسجد يوماً أم يذهب في ذلك مور ومن األ
ومثال ذلك ، نة المحتاجين، فاألفضل بال شك هو أن يذهب إلعااليوم إلعانة فالن المسكين أو فالنة األرملة

ن  أذّإذاوأفضل األعمال ، يعود مريضاً، فعيادة المريض أيضاً أفضل أيضاً أن يتردد بين أن يقرأ القرآن أو
  .المؤذن هو الذهاب إلى الصالة

شرائع  والعمر قصير واألعمال كثيرة،فاألفضل،  المتمثلة في معرفة فالعبد بحاجة إلى هذه الهدايةهكذا ف
 يحتاج أن يوفق للعمل الفاضل،  ولذلكربما استغرق وقته وجهده،فمتنوعة، فإذا دخل في باٍب اإلسالم 

  . بحاجة إليها العبدهذه هداياتٌكل  والمقصود أن

 فإن العبد ، إلى سؤال الهداية لما أرشده اهللا تعالى إلى ذلك ونهاراً ولوال احتياجه ليالً، أن ال:فالجواب"
إلى اهللا تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها مفتقر في كل ساعة وحالة 

  ".واستمراره عليها

تعرض عليه في كل ساعة أشياء وأشياء، وتحدث أمور الهداية ليست محصورة في الثبات عليها؛ فاإلنسان 
 في كل بحاجة إلى هدايةويتقلبون ويتلونون وتتغير أحوالهم، فالعبد كثيرة قد يضطرب فيها كثير من الناس، 

  . إضافةً إلى ثباته على هذا الحقوأن يعرف الحق ويتبصر بههذه األمور، 

 فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده ، إال ما شاء اهللا وال ضراًفإن العبد ال يملك لنفسه نفعاً"
 وال ، قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه فإنه، فالسعيد من وفقه اهللا تعالى لسؤاله،بالمعونة والثبات والتوفيق

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ آِمنُواْ { : وقد قال تعالى،سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار
َل ِمن قَبَأنز الِْكتَاِب الَِّذيوِلِه وسلَى رَل عالِْكتَاِب الَِّذي نَزوِلِه وسرسورة النساء) ١٣٦([ اآلية... }ُلِباللِّه و[ ،

 ألن المراد الثبات واالستمرار والمداومة ؛ وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل،فقد أمر الذين آمنوا باإليمان

  ". واهللا أعلم،على األعمال المعينة على ذلك

                                     
 .حديث صحيح وهذا إسناد حسن: وقال شعيب األرنؤوط) ١٤٤ص  / ١ج ) (٢٤٥(والحاكم ) ١٨٢ص  / ٤ج ) (١٧٦٧١( أخرجه أحمد - 2
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لثبات أحد المعاني الداخلة ا ف، فقطتباالثليس المقصود بذلك  }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ آِمنُواْ{ :في قوله تعالى
وما كَان اللّه ِليِضيع { : قال تعالىالصالة إيمانف،  واألعمال الصالحة كثيرة كثيرةتحته، ولكن شرائع اإليمان

انَكُمكفارة الظهار  -عز وجل-هللا ، ولهذا لما ذكر ا يعني صالتكم إلى بيت المقدس]سورة البقرة) ١٤٣([ }ِإيم
 ومنعه من مس -عز وجل-، فلزوم حدود اهللا ]سورة المجادلة) ٤([ }ذَِلك ِلتُْؤِمنُوا ِباللَِّه ورسوِلِه{ :اقال بعده

على -ن مسكيناً حتى يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستي -مع أن نفسه تطلبها-هذه الزوجة 
كيف يعرف الناس عنه أنه فوإال  اإليمان إخراج الكفارة منومن اإليمان،  كل هذا -الخالف في اإلطعام

 من هكلالمقصود أن ذلك قد ال يعلم به أحد أصالً أنه ظاهر من امرأته، ففخرج كفارة، أو لم يأخرج كفارة 
على -التوقف عن االستمتاع بهذه المرأة أو مجامعتها  باإلقرار به واالنقيادوتصديق الحكم من اإليمان، 

 أي ]سورة المجادلة) ٤([ }ذَِلك ِلتُْؤِمنُوا ِباللَِّه ورسوِلِه{ :عدهاإليمان، ولذلك قال ب كل هذا من -الخالف في هذا

  .بعد الكفارة

 التوحيد، ثم فرض عليهم  من اإليمان أول ما فرض عليهم-عز وجل-اهللا إذ إن فشرائع اإليمان كثيرة، 
إلى آخره، إيماناً وهكذا وا بذلك زادهم  فلما أقر-كما في حديث ابن عباس-الصالة، ثم فرض عليهم الزكاة 

 يجب على اإلنسان أن ينقاد له، -عز وجل-كل شيء مما شرعه اهللا  اإليمان، وفكل هذه األشياء داخلة في
  . إيمان بالحكمانقياده وتسليمه إيمان والعملف، مانويسلم به، وأن يعمل به إن كان واجباً، وهذا من اإلي

ربنَا الَ تُِزغْ قُلُوبنَا بعد ِإذْ هديتَنَا وهب لَنَا ِمن لَّدنك رحمةً ِإنَّك { :لمؤمنين أن يقولوا لعباده اوقال تعالى آمراً"
ابه{ : فمعنى قوله تعالى،]سورة آل عمران) ٨([ }َأنتَ الْوستَِقيماطَ المراستمر  ]سورة الفاتحة) ٦([ }اهِدنَا الص

سورة ) ٧([ }ِصراطَ الَِّذين َأنعمتَ علَيِهم غَيِر المغضوِب علَيِهم والَ الضالِّين{  إلى غيرهبنا عليه وال تعدل بنا
  ."..]الفاتحة

من استكمل وله يق  وهو نوع منهاتناهذا معنى ثب "استمر بنا عليه وال تعدل بنا إلى غيره: " ابن كثيرقول
للعبد أن يستكملها؛ ألنه بين أموٍر هو بصددها وبين أموٍر يستقبلها وال يمكن ، جميع أنواع الهدايات السابقة

 اويسألون عن مساهمات، وأشياء، أليسوا بحاجة إلى هداية حتى يعرفذين هؤالء الناس ال فمثالً أصالً،
  ون؟ فيها أو ال يدخلونيدخل بحيث الصواب في هذه المسائل

 إلى هداية، فال يمكن للعبد أن هو بحاجة  ذلكبه وما أش في هذه األمور يعرض له خوف وطمعوكذلك من
 وحققها ظاهراً وباطناً، فعندئٍذ  قد استكملها من أولها إلى آخرهايستكمل هذه األشياء، لكن لو فرضنا أن إنساناً

  .ما بقي عليه إال شيء واحد وهو التثبيت: يقال

 : إلى آخرها أن اهللا يقول]سورة الفاتحة) ٦([ }ستَِقيماهِدنَا الصراطَ الم{ :وقد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد"

  .هذا لعبدي ولعبدي ما سأل

 وهو بدل منه عند ،مفسر للصراط المستقيم ]سورة الفاتحة) ٧([ }ِصراطَ الَِّذين َأنعمتَ علَيِهم{ :وقوله تعالى
  ". واهللا أعلم، ويجوز أن يكون عطف بيان،النحاة

فهذا هو  األول الثاني أوضح من إذا كان  أي، أوضحما واحدة، لكن عطف البيانحقيقته عطف البيان والبدل
ِصراطَ الَِّذين َأنعمتَ { :وقوله } المستَِقيمالصراطَ{: ففي قوله تعالى، وهذا في بدل الكل من الكلعطف البيان، 
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الِّينالَ الضو لَيِهموِب عغضغَيِر الم لَيِهموهكذا ألنه مقيد مفسر مبين ال يلتبس، ؛ ي أوضحالثان يتضح أن }ع
 قلت لوف بدل،  إنه: فيهقالمثل هذا يكون عطف بيان، وأما إذا كان دونه في الوضوح، أو مساوياً له فإنه يف

جاء : ، لكن إذا قلت أوضحألنهأبو هريرة عطف بيان يكون أبو هريرة، جاء عبد الرحمن بن صخر : مثالً
  .بن صخر، فإن عبد الرحمن يكون بدالً ال عطف بيان؛ ألنه ليس أوضح من األولأبو هريرة عبد الرحمن 

ومن يِطِع اللّه والرسوَل فَُأولَِئك مع { : حيث قال تعالى،والذين أنعم اهللا عليهم المذكرون في سورة النساء"
ذَِلك الْفَضُل ِمن * ين والشُّهداء والصاِلِحين وحسن ُأولَِئك رِفيقًاالَِّذين َأنْعم اللّه علَيِهم من النَِّبيين والصديِق

  .]سورة النساء) ٧٠-٦٩([ }اللِّه وكَفَى ِباللِّه عِليما

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المعنى  }غَيِر المغضوِب علَيِهم والَ الضالِّين{: وقوله تعالى
 وترك ، وامتثال أوامره، وهم أهل الهداية واالستقامة والطاعة هللا ورسله،من تقدم وصفهم ونعتهمعليهم م

 وال ، فعلموا الحق وعدلوا عنه، وهم الذين فسدت إرادتهم، غير صراط المغضوب عليهم،نواهيه وزواجره
  .ق وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضاللة ال يهتدون إلى الح،صراط الضالين

 ليجتنب كل واحٍد  اليهود والنصارىتا وهما طريق، ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين"ال"ـ وأكد الكالم ب
 والنصارى فقدوا ، واليهود فقدوا العمل،فإن طريقة أهل اإليمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به ،منهما
خالف من لم ب ،رك استحق الغضب ألن من علم وت؛الغضب لليهود والضالل للنصارىكان  ولهذا ،العلم
 وهو ، ألنهم لم يأتوا األمر من بابه؛ لكنهم ال يهتدون إلى طريقه والنصارى لما كانوا قاصدين شيئاً،يعلم

  ." وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه،اتباع الحق ضلوا

صلى اهللا -اء به النبي جالذي أن النصارى  ا عرفلم" وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه: "قوله
  .صاروا من أهل الغضب إضافةً إلى ما عندهم من ألوان الضالل ف،تركوهحق هو ال -عليه وسلم

 ،]سورة المائدة) ٦٠([ }من لَّعنَه اللّه وغَِضب علَيِه{ : كما قال تعالى عنهم،لكن أخص أوصاف اليهود الغضب"
قَد ضلُّواْ ِمن قَبُل وَأضلُّواْ كَِثيرا وضلُّواْ عن سواء { : عنهم كما قال تعالى،وأخص أوصاف النصارى الضالل

  .نثار وذلك واضح بيوبهذا جاءت األحاديث واآل ]سورة المائدة) ٧٧([ }السِبيِل

صلى اهللا عليه -جاءت خيل رسول اهللا " :قال -رضي اهللا تعالى عنه-اإلمام أحمد عن عدي بن حاتم روى 
 يا : فقالت،وا لهفُّص -صلى اهللا عليه وسلم- فلما أتوا بهم إلى رسول اهللا ،وا عمتي وناساً فأخذ-وسلم

 : قال، اهللا عليك من علين فم، نأى الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة،رسول اهللا

      فلما رجع ، علين فم:ت قال،))الذي فر من اهللا ورسوله(( : قال، عدي بن حاتم:قالت ))؟من وافدك((

فعلة ما كان  فعل لقد: فأتتني فقالت: قال، فسألته فأمر لها، سليه حمالناً: قالورجل إلى جنبه ترى أنه علي 
  ...."أبوك يفعلها

  .فأتتني يعني أختي: يقول عدي أي " فأتتني:قال": لهقو

  .-صلى اهللا عليه وسلم-يعني النبي " لقد فعل: فقالت ":قوله

  .ود والكرم واإلحسان يعني من الج"فعلة: "قولها

  .اًيعني حاتم" ما كان أبوك يفعلها: "قولها
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إلسالم كما  فر؛ ألنه ذهب إلى منتهى بالد اا عدي، فتكون محمولة على أن" فعلةفعلتلقد "الكتب وفي بعض 
م عليه فالن فأعطاه، وقدم أنه قِدذكرت اقدم عليه، و: فأخبرته بما وقع لها وقالت له، جاء في بعض الروايات

 في حال الرضا أو -صلى اهللا عليه وسلم-فالن فأعطاه، وقدم فالن فأعطاه، فأطمعته بالقدوم على النبي 
  .السخط، فجاء من غير جوار

 فأتيته فإذا ، وأتاه فالن فأصاب منه، فإنه قد أتاه فالن فأصاب منهلقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها،.."
 فعرفت أنه ليس بملك كسرى وال : قال-صلى اهللا عليه وسلم- وذكر قربهم من النبي ،انمرأة وصبيعنده ا
 ؟ أن يقال اهللا أكبر؟ ما أفرك؟ فهل من إله إال اهللا؟ ال إله إال اهللا: أن يقال؟يا عدي ما أفرك(( : فقال،قيصر

إن المغضوب عليهم (( :وقال ، فأسلمت فرأيت وجهه استبشر:قال ))؟عز وجلفهل شيء أكبر من اهللا 
  ". حسن غريب: وذكر الحديث ورواه الترمذي وقال)٣()) وإن الضالين النصارى،اليهود

إن المغضوب (( :، والجملة األخيرة منه-رحمه اهللا-أيضاً بعض أهل العلم مثل الحافظ ابن حجر هذا حسنه 
    بعض أصحاب النبي ديث الثابت عن الحوهو  ،ا يوجد ما يشهد له))عليهم اليهود وإن الضالين النصارى

هم اليهود، وأن الضالين هم أن المغضوب عليهم  -صلى اهللا عليه وسلم- هعن -صلى اهللا عليه وسلم-
  .)٤(النصارى

وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين "
 أنا من :فقال، تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب اهللا إنك لن : قالت له اليهود،الحنيف

 ال : فقال، إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط اهللا: وقالت له النصارى،غضب اهللا أفر

 ولم يدخل مع أحد من اليهود وال ، فاستمر على فطرته وجانب عبادة األوثان ودين المشركين،أستطيعه
 ، ألنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك؛ وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية،النصارى

  ".رضي اهللا عنه آمن بما وجد من الوحي ،وكان منهم ورقة بن نوفل حتى هداه اهللا بنبيه لما بعثه

ه أنه يرغب في  لقي حبراً من أحبار اليهود فسأله عن دينه، وأخبر وهي أنهأصل هذه الرواية في البخاري،
  .الدخول في دينهم، فقال له هذا الكالم

  ..واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين

  

                                     
يرو عنه غير سماك بـن  بعضه صحيح وفي هذا اإلسناد عباد بن حبيش لم         : وقال شعيب األرنؤوط  ) ٣٧٨ص   / ٤ج  ) (١٩٤٠٠(أخرجه أحمد    - 3

 .حرب ولم يوثقه غير ابن حبان

وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم ) ١٣٩ص  / ٤ج ) (٣٨١٣(والطبراني في األوسط ) ١٨٣ص  / ١٦ج ) (٧٢٠٦( أخرجه ابن حبان  - 4
)٣٢٦٣.( 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٩(سورة الفاتحة 

  آخر سورة الفاتحة

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 ، على حمد اهللا وتمجيده-وهي سبع آيات-لكريمة اشتملت هذه السورة ا": -رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
 وعلى ، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين،المستلزمة لصفاته العليا والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى

إلى إخالص العبادة له وتوحيده ، ومن حولهم وقوتهمؤ إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبر
 وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى ،نزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل وت،-تبارك وتعالى-باأللوهية 

 يوم ذلك إلى جواز الصراط الحسيهم بضي ف وتثبيتهم عليه حتى ي،الصراط المستقيم وهو الدين القويم
واشتملت على ،  في جوار النبيين والصديقين والشهداء الصالحين،القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم

 لئال يحشروا مع ؛ والتحذير من مسالك الباطل، ليكونوا مع أهلها يوم القيامة؛رغيب في األعمال الصالحةالت
  ". وهم المغضوب عليهم والضالون،سالكيها يوم القيامة

  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مما اشتملت عليه سورة الفاتحة هي المعاني الظاهرة -رحمه اهللا-ثير فهذه المعاني التي ذكرها الحافظ ابن ك
 لو أردنا أن نستخرج منها المعاني التي دلت عليها بطرق االستنباط المختلفة، المتبادرة، وإال فإن هذه السورة

جردها ما وتوظيف ألوان الداللة، فإن هذا أمر سيطول، ومعلوم أن من أهل العلم من يستخرج من البسملة بم
ث وال حرج، ، وبعضهم يزيد على هذا، وأما الفاتحة فحد من القضايا المتعلقة بالتوحيديقرب من ثالثين وجهاً

 إما بطريق اللزوم، وإما ،من سورة الفاتحة ما يثبتهوتجد أن الموضوع الواحد يستخرج له من ألوان الدالالت 
  .بطريق التضمن أو غير ذلك

الرحمِن { :وذلك من قوله تعالى اإليمان باليوم اآلخر من سورة الفاتحة موضوع يمكن أن يستخرج فمثالً
 بخلقه تقتضي أن يثيب المحسن بإحسانه، -تبارك وتعالى-رحمته ووجه ذلك أن ، ]سورة الفاتحة) ٣([ }الرِحيِم

 ويفوت ذلك من لمظلوم ال يترك الظالم يأخذ حق ا-سبحانه وتعالى-وأال يضيع أجر من أحسن عمالً، وأنه 
قتلهم وما أشبه بأخذ حقوق الناس و ب يكون ظالماً في الدنيا-ىكما نر-كثير من الناس فغير اقتصاٍص له، 

  . بعدذلك، ثم يموت ولم يلق جزاءه

يقتضي   يوصف بالحمد المطلق من كل وجهعلى االستغراق، فالذيهذه تدل " أل" فإن إذا بدأت بالحمد،و
ويعطي كل ذي حٍق حقه، ويجزي ، ذلك أنه يقيم داراً للناس يقيم فيها العدل التامثبوت ما يحمد عليه، ومن 

وقُِضي بينَهم ِبالْحقِّ وِقيَل الْحمد ِللَِّه { :-عز وجل-المحسن على إحسانه، والمسيء على إساءته، كما قال اهللا 
الَِمينالْع بفي اآلخرةأي ، ]سورة الزمر) ٧٥([ }ر.  
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 أيضاً -سبحانه وتعالى-فإن ربوبيته  ]سورة الفاتحة) ٢([ }الْحمد للِّه رب الْعالَِمين{ : في قولهذلكثل قل مو
على  يدل إنه ف ]سورة الفاتحة) ٤([ }ِلِك يوِم الديِنام{ : في قوله األمر صريحكذلكوتقتضي إثبات اليوم اآلخر، 

  . المطابقةذلك بداللة

من أجل تحصيل رضاه، والظفر بدار النعيم في فإنه إنما يعبد  ]سورة الفاتحة) ٥([ } نَعبدِإياك{ :ثم في قوله
  .اآلخرة

اهِدنَا { أو أخروي، ثم نطلب العون على كل مطلوب دنيوي  أي]سورة الفاتحة) ٥([ }وِإياك نَستَِعين{ :في قولهو
ستَِقيماطَ المرك أيضاً، فإنه صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم يدل على ذل]سورة الفاتحة) ٦([ }الص 

  . وهكذاوال الضالين

، ومن ]سورة الفاتحة) ٣([ }الرحمِن الرِحيِم{ :إن ذلك يظهر من قولهوإذا أردت أن تثبت قضية اإليمان بالرسل ف
 أن يكون يإن ربوبيته تقتضوكذلك من الربوبية، ف، ال يأمرهمفإن حمده يقتضي أال يترك عباده همالً  الحمد؛

  .-عليهم الصالة والسالم-هذا هو الذي يأتي به الرسل وفي مملكته أمر ونهي، 

 فإن ثبوت ]سورة الفاتحة) ٤([ }ِلِك يوِم الديِنام{ :-تبارك وتعالى- قوله تثبت قضية اإليمان بالرسل أيضاً منو
فكيف يعذبون ى الناس، وذلك بإرسال الرسل وإال ثمة ما تقوم به الحجة علاليوم اآلخر يقتضي أن يكون 

ِإياك { :، وكذلك في قوله]سورة اإلسراء) ١٥([ }وما كُنَّا معذِِّبين حتَّى نَبعثَ رسوالً{ : واهللا يقول،ويحاسبون
دبسورة الفاتحة) ٥([ }نَع[؟بعث الرسلمن غير  فكيف يعبد عبد إال بما شرع،، فاهللا ال ي.  

الذين أنعم ف ]سورة الفاتحة) ٧-٦([ }طَ الَِّذين َأنعمتَ علَيِهمِصرا *اهِدنَا الصراطَ المستَِقيم{ :ك في قولهوكذل
 ،]سورة النساء) ٦٩([ }من النَِّبيين والصديِقين والشُّهداء والصاِلِحين{ : هم من ذكرهم بقوله سبحانهعليهم

  .، فهم فرقٌ بين الناس؟بعث الرسلغير لغضب أصالً بوكيف حصل اإلنعام وا

فهذا مثال على داللتها على هذه القضايا، فإذا أردت أن تنظر في المعاني التي يمكن أن تستخرج منها في 
  . من ذلك أموراً كثيرة جداًتكثيٍر من قضايا االعتقاد وجدوداللتها على داللتها على أنواع التوحيد الثالثة، 

 كل  أيالستغراق،دل على ا" لأ" بدخول الحمد  تجد أن}الْحمد للِّه{:  في قوله"لأ"ال أن تبدأ من ما عليك إ
هذا يقتضي أنه كامٌل من كل وجه؛ ألنه ال يمكن أن تنسب جميع و، -عز وجل-المحامد منسوبة إلى اهللا 

 فالمحمود من كل ،من كماله بحسب ما نقص  إال لمن كان محققاً للكمال، وإال فإنه ينقص من حمدهالمحامد
ذه المسائل ه وهكذا لو أردنا أن نسترسل مع، ، وأسمائه وصفاته وأفعاله بذاتهوجه هو الكامل من كل وجه،

  . كبيرحتاج ذلك إلى وقتال

 }يِهمِصراطَ الَِّذين َأنعمتَ علَيِهم غَيِر المغضوِب علَ{ :وما أحسن ما جاء إسناد اإلنعام إليه في قوله تعالى"

 وإن كان هو الفاعل ،}غَيِر المغضوِب علَيِهم{ : وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى]سورة الفاتحة) ٧([
سورة ) ١٤([ اآلية }َألَم تَر ِإلَى الَِّذين تَولَّوا قَوما غَِضب اللَّه علَيِهم{ : كما قال تعالى،لذلك في الحقيقة

  ".]المجادلة
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داخلة في المعنى اإلجمالي، أو المعنى  من المسائل البمعنى أنها ليستائف في هذا التفسير، من اللطهذه 
التي يذكرها بعض أهل العلم وينبهون عليها، من اللطائف والملح ها ألساسي لآلية الذي جاءت لتقريره، لكنا

  . فهي حسنةفيها وجه من التكلفوهم بين مكثٍر ومقل في هذا، فإذا لم يظهر 

قضايا التوحيد  لو تُدون هذه اللطائف والملح التي تذكر في تفسير سورة البقرة وفي التفسير عموماً مع لذلك
: ، مثلما يتعلق بتطبيق أصول التفسير وقواعد التفسيرفي التفسير، و القواعد التي تمر كذلكبجميع أنواعها، و

حمل وعلى الحقيقة والمجاز عند القائل به، حمل اللفظ و، حمل اللفظ على أعم معانيه، وكذلك قضايا التضمن
ائيليات، كما أن ر حيث إن التفسير مليء باإلساإلسرائيليات والموقف منهاوتدون أيضاً ييه، المشترك على معن

لو دون كل هذه الفوائد  ليستفيد منها، إذ في التفسير كثيراً من القضايا األصولية يحتاج طالب العلم أن يدونها
ق ذهن اإلنسان وإلمامه واهتماماته وعلى قدر تفتُّ بالمئات،  ربمابأمثلة بالعشرات بل ه سيخرجوالقواعد فإن

  .ويكون عنده ثروة ممتازةمن الفوائد، بهذه األشياء والتفطن لها، على قدر ما يكون عنده 

ِد اللَّه فَهو من يه{ :وكذلك إسناد الضالل إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال تعالى"
  ".]سورة الكهف) ١٧([ }الْمهتَِدي ومن يضِلْل فَلَن تَِجد لَه وِليا مرِشدا

يكون الكمال  ما قد  في بعض المواضع في القرآنده يِرهذا من األدب في التعبير حيث إنإن :  يقولأنيريد 
 :في قوله على سبيل المثالهول مثالً ونحو ذلك، فيعبر عنه بالمبني للمجفمباشرةً نسبته إلى فاعله عدم في 

}لَيِهممتَ عَأنع اطَ الَِّذينولما ذكر بطريق الخطاب سبحانه يه اهللا اإلنعام إلأضاف ]سورة الفاتحة) ٧([} ِصر ،
غَيِر المغضوِب { :قاللذلك ال شك لكنه ليس كاإلنعام، والغضب صفة كمال في موضعها  وإن كان الغضب

  .غير الذين غضبت عليهم:  يقلمول، ]سورة الفاتحة) ٧([ }معلَيِه

غَيِر {: قال التنويههم ال يستحقون ألن فلتهميشهم وإهمالهمإن هذا التعبير استعمل : وبعض أهل العلم يقول
لَيِهموِب عغضواهللا أعلم}الم .  

فهو لم يضف ، ]سورة الشعراء) ٨٠([ }شِْفيِنوِإذَا مِرضتُ فَهو ي{ :-عز وجل- قول اهللا ومن أمثلة هذا األسلوب
) ٧٩([ }والَِّذي هو يطِْعمِني ويسِقيِن{ :والذي هو يمرضني ويشفين كما في قوله: المرض إلى اهللا بحيث يقول

عز - هو من اهللا مع أن المرض إنما أضاف المرض إلى نفسهف }وِإذَا مِرضتُ{ :قالوإنما  ]سورة الشعراء
  .-وجل

َأما السِفينَةُ فَكَانَتْ ِلمساِكين يعملُون ِفي { : عن الخضر في سورة الكهف-عز وجل-قول اهللا ن أمثلة ذلك مو
وَأما { : فقالفي الجدارأما نسب العيب إلى نفسه، وفالخضر ، ]سورة الكهف) ٧٩([ }الْبحِر فََأردتُّ َأن َأِعيبها

ِلغُلَام فَكَان اراالِْجداِلحا صموهَأب كَانا وملَّه كَنز تَهتَح كَانِدينَِة وِن ِفي الْميِتيمِن يفلم ]سورة الكهف) ٨٢([ }ي 
فََأراد ربك َأن يبلُغَا َأشُدهما ويستَخِْرجا كَنزهما { : إلى اهللا فقال الفضل وإنما نسب ذلكفأردت أن يبلغا: يقل

  .]سورة الكهف) ٨٢([ }من ربكرحمةً 

 -عز وجل-خطاب اهللا ومما يذكرون في ذلك يقولون هو من باب التأدب،  و،فهذا يذكره بعض أهل العلم

سورة ) ٣-١([ }ما ودعك ربك وما قَلَى* واللَّيِل ِإذَا سجى* والضحى{ : حيث قال-صلى اهللا عليه وسلم-لنبيه 
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، }وما قَلَى{:  مع أن األصل هكذا وإنما قالقالك: قولب  الخطاب إليه مباشرةًوجهلم ي: وا، قال]الضحى
  . مراعاةً للفاصلة األسلوب أتي به هذا:وبعضهم يقول

 مثل هذه اللطائف ال  فإنا كان، ولذلك التنبيه على المعنى الذي ذكره ابن كثير أي هوالمقصودفعلى كل حال و
غَيِر { : فما ذكر في قوله تعالىد من االعتراضات،د على بعضها ما يِريِر ملح قطع بها، وإنما هيي

الِّينالَ الضو لَيِهموِب عغضعز وجل-أضاف اهللا  أخرى مواضع د عليه أن هناكيِر ]سورة الفاتحة) ٧([ }الم- 

سورة ) ٦٠([ }ه وغَِضب علَيِهمن لَّعنَه اللّ{ : كقوله تعالىغضب على أقوام،أنه أضل أقواماً، ولنفسه  فيها
من يضِلِل اللّه { :-تبارك وتعالى- قوله وكذلك ]سورة الفتح) ٦([ }وغَِضب اللَّه علَيِهم ولَعنَهم{ : وكقوله،]المائدة

لَه اِديوغير ذلك كثير]سورة األعراف) ١٨٦([ }فَالَ ه .  

 الصواب  تحتملفهي ملح عليه،  عليه بالنواجذ ويصارعضيع و من ذلكيتمسك بشيءفال ينبغي لإلنسان أن 
  .الشاطبي ما يرى ذكرها أصالً وال االشتغال بهااإلمام ، ووعدمه

) ٢٩([ }وقَالَتْ عجوز عِقيم{ : ذكر في قوله تعالىتكلم على أدب المرأة المسلمة حينما -رحمه اهللا-ابن القيم و

كل واحدة ها المالئكة، قالت كلمتين تكفي ت لما بشر-صلى اهللا عليه وسلم- امرأة إبراهيم  أن]سورة الذاريات
رسل في الحديث مع ال تست أأدب المرأة المسلمة: ثم قال كبر السن والعقم، للداللة على تعذر الولد وهما

 جميل استداللاالستدالل بهذه اآلية  وصحيح،، وهذا الكالم من ابن القيم معناه بغير حاجةالرجال األجانب 

يا ويلَتَى َأَأِلد وَأنَاْ عجوز وهذَا بعِلي شَيخًا ِإن هذَا لَشَيء { : قالتفي الموضع اآلخر  أنهاد عليهلكن يِر
ِجيبفال تظن أن أعجبك ، فالمقصود أنك إذا قرأت شيئاً وكلمتين فهنا تبين أنها لم تقل ،]سورة هود) ٧٢([ }ع

  وهكذاها الحق الذي ال محيد عنه، أنوبها مثل هذه األشياء يقطع 

لب العلم ما طاف،  كذاالذي أظنه أرجح في هذه المسألة وقال قائل كذا لكان ذلك له وجه، لو: ودع عنك قول
والحق الذي ال مرية فيه، والصواب المقطوع به في هذه :  هذا أو يقول يقول أنيصلح في مثل هذه المسائل

 وفالن أبعد النجعة، واعلم أنك قد تقتنع بشيء ثم تغير رأيك بعد فترة مع أنك قد رح،وما عداه مطَّكذا المسألة 
ألهلها هذه العبارات ، لذلك اترك هجادلت وخاصمت على الرأي األول وظننت أنه ال تردد وال إشكال في

  .وانظر إلى ما ينفعك في دينك ودنياك

  إلى غير ذلك من،]سورة األعراف) ١٨٦([ }ذَرهم ِفي طُغْياِنِهم يعمهونمن يضِلِل اللّه فَالَ هاِدي لَه وي{ :وقال"

 ال كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم ،يات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية واإلضاللاآل

 ويتركون ما ،ن ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآ،من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلون
إذا رأيتم ((:  وقد ورد في الحديث الصحيح، وهذا حال أهل الضالل والغي، في الرد عليهميكون فيه صريحاً

  .)١("))الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى اهللا فاحذروهم

 وليس ه النسبي مثل هذا المثال، التشاب، والمقصود به هنا في من القرآنيتبعون ما تشابهيعني أن هؤالء 
 التشابه وإنما وهو حقائق األمور الغيبية، -عز وجل-التشابه المطلق من كل وجه الذي ال يعلمه إال اهللا 

                                     
 .٦سيأتي تخريجه ص  - 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ٥

التي تدل   مثالً يأخذون ببعض النصوصطوائف القدريةف هو الذي يخفى على البعض ويعلمه البعض، النسبي
يأخذون هم ف يشاء، وأنه يهديهم وأنه يضلهم،  يصرف خلقه كيفهوأن قدر األقدار، -عز وجل-على أن اهللا 
 فهو كالريشة في  هو الذي يهديه أو يضله،-عز وجل-اهللا  فاإلنسان ليس له حيلة، : يقولونو هذه النصوص
  .مهب الريح

ما يدل على إثبات فعل العبد، وأن العبد له قدرة وإرادة وما أشبه من النصوص وتأتي طائفة أخرى ويأخذون 
ه قدرة  ليس ل-تبارك وتعالى-ن الرب إبفعله، ون العبد يستقل إ: يقولون ون النصوص األخرىيتركو وذلك،

ا من فهو أراد هدايتهم فضلوا بإرادتهم واختيارهم ومشيئتهم، فهؤالء يأخذون جزء ،أفعال العبادعلى 
  لالنحرافوهي طريقة تكون سبباًهذه طريقة أهل البدع، ف من النصوص،  وهؤالء يأخذون جزءا،النصوص

: ، فمثالً؛ ألن أي قضية تريد أن تسلك فيها هذا الطريق ستخطئفي باب القدرفقط  وليس في أي باب سلكت

 النصوص المبثوثة في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وأخذتمل مع أهل البدع بالنظر إلى اإذا أردت أن تتع

بنتيجة غير صحيحة،  أشبه ذلك فإنك ستخرج ماالمفاصلة والمصارمة والهجر والطريقة التي ليس فيها إال 
وكذلك العكس بالعكس، فمن التعامل الشرعي يختلف عن هذا، ستجد أن وإذا نظرت إلى النصوص األخرى 

ربما يحصل له مباسطة وانفتاح كامل، ويرى أن هؤالء منه وهو منهم، وأنه ينبغي نظر إلى الجانب اآلخر 
ومن هنا تأتي ، الخ.. بينه وبينهم، وأننا نستطيع أن نندمج وأن ننصهرأن تذوب هذه الجبال من الجليد التي 

 ولو كان  مع كل أحدوا أن يندمج في مشكلةمبرمجين ما عندهمتجد هؤالء ال حيث خطورة البرمجة العصبية
 ىإلر  ينظالو ينظر إلى نصف الكأس المليان، : كما يقال؛ ألنه ينظر إلى الجوانب اإليجابيةاًنصرانياً أو يهودي
 كذلك نصراني وال فيها،م جوانب تتفق معهوإنما ينظر من زاوية أن اليهود فيهم ، اآلخر السلبيالجانب

تستطيع أن تقترب منه ويقترب منك، وأن تفهمه ويفهمك، وأن يحل الحوار بدالً من المصادمة والمفاصلة، 
 اآلخر، واالنكفاء على الذات، ضورفوالمفارقة، فينتهي موضوع الوالء والبراء؛ ألنه مبني على اإلقصاء، 

 الشرعية،التي ابتلينا بها وفي المقابل تركت األلفاظ الكلمات الخ، وأعتذر عن هذه  ...التقوقع والتمحورو

عز -جنت هذه األمور على دين اهللا  وبالتالي كم صار بعض طالب العلم يسلك هذا الطريقنه أفالمقصود 
  . وعلى أصحابها قبل كل شيء-وجل

 له تعلق بثالثة  األمرهذا ويسلك طريقاً معوجة،  واحدة فإنهمن نظر إلى النصوص من جهةلمقصود أن فا
  العلم من ذويون فتجد أن أمثال هؤالء يكون،بالعقللعلم، وله تعلق بالقصد، وله تعلقٌ ثالث أشياء، له تعلق با

وانتهى  كل شيء في المسألة ي النصوص ه أن هذهون ويظن ثالثة أونصين إال وا بحيث لم يسمعناقصال
 م بأنهون ويصرحونفاصل ويداً بعبارات قوية جون يعبر دائماًم تجده أنكلاالجهؤالء العالمة عند هو، األمر
  .الخ....  لكذا وكذاونمستعد

 هو الذي يجعل من هذا اإلنسان يسير في مثل هذه اإلنسان أعني قصد ،القصد :من األمور المؤدية إلى ذلكو
  .يميل مع الشيء الذي يعجبه يجعله عنده هوىفتجد الطريق، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ٦

تؤثر تأثيراً  عقل اإلنسان وتركيبه، وأقصد بالعقل القلب، فطريقة تفكير اإلنسان أي الث العقلالثاألمر  و
 واسعة شاملة، وإنما ينظر بنظرة نظر ال يستطيع أن ينظر بنظرة فتجده إذا  ،واضحاً بيناً في مثل هذه األمور

  . سلوك اإلنسان واعوجاجهفيهذه األمور الثالثة هي أكثر ما يؤثر مبتسرة، ف

 ينحرفون في ظني أنها أساسية، وتجعل الناس  التي ذكرتها هيلكن هذه األشياءهناك أمور أخرى ثانوية، و
  ..التي نعيش فيها اآلن كهذه األيام خاصةً في أوقات الفتنو

 يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى اهللا إذا رأيتم الذين((: وقد ورد في الحديث الصحيح"
تْنَِة فََأما الَِّذين في قُلُوِبِهم زيغٌ فَيتَِّبعون ما تَشَابه ِمنْه ابِتغَاء الِْف{ :يعني في قوله تعالى )٢())فاحذروهم

 ألن القرآن جاء ؛جة صحيحة فليس بحمد اهللا لمبتدع في القرآن ح،]سورة آل عمران) ٧([ }وابِتغَاء تَْأِويِلِه

تَنِزيٌل {  ألنه من عند اهللا؛ وليس فيه تناقض وال اختالف، بين الهدى والضاللقاًليفصل الحق من الباطل مفر
  ."]سورة فصلت) ٤٢([ }من حِكيٍم حِميٍد

ق بأشياء من فكل طائفة تقريباً تتعلما يتعلقون به من القرآن أما ليس فيه حجة صحيحة، و: يالحظ أنه يقول
أي " اٌل ذو وجوهحم":  في وصيته البن عباس-رضي اهللا عنه-القرآن، والقرآن كما جاء في األثر عن علي 

 -رضي اهللا عنه-ثبت هذا عن أنس ، وكذلك  الخوارج بالسنة أن يجادل كثيرة، ولهذا أوصاهيأنه يحتمل معاِن

  .ره أن يجادله بالسنةمن أهل األهواء، فأملما مر بابٍن له يتجادل مع رجٍل 

على كل حال كان السلف يرون و وغير عمر، -رضي اهللا عنه-كذلك ورد هذا عن جماعة مثل عمر و
 من  القرآن االقتصار في المجادلة على ما فيألن مع مجادلتهم لهم بالقرآن؛ أهل األهواء بالسنةمجادلة 
  .ها السنة انتفى االحتمالاآلية تحتمل أكثر من وجه، فإذا بينتْ قد ال يجدي مع المخالف؛ ألن اآليات

هؤالء :  لك قالإذا جئت له باألحاديث بها بحيث ال يؤمنو ينفي السنة  المجادل ممنلكن المشكلة إذا كان هذا
، همكذوبة عن أئمت، ويأتيك بأشياء نحن ال نصدق أحاديثهم وال نقبلها، والصحابة أصالً ارتدوا على أدبارهم

ألغى السنة، والقرآن عنده ؛ ألنه قد ويرى أن هؤالء لهم العصمة، ثم بعد ذلك يستخرج هذه العقيدة من رأسه
 عرف كيف الطريق إلى  قدالشيطان، وهكذا نجد أن هو يحمله على المعنى الذي يظنه فيحتمل أكثر من وجه

  .، واهللا المستعانعقول كثير من الناس

 الشيطان أن  وجد نظرة تأمللكن إذا نظر!  كيف يضلون وعندهم الكتاب والسنة؟:لقو وي اإلنساناًَ يفكرأحيان

ه إلى  تصل مع أن يمكنال  تجد أنكلرافضيإلى ات ئجلذلك إذا قد وضع متاريس بينهم وبين الكتاب والسنة، 
يرى أنها  آيات زائدة فيه، والقرآن عنده  عندهضةألن السنة هذه كلها مرفونتيجة بطريق الكتاب والسنة؛ 
 ]سورة البقرة) ٦٧([ }كُم َأن تَذْبحواْ بقَرةًِإن اللّه يْأمر{ : عجيبة، ففي قوله تعالىحذفت، ويفسر اآليات بتفسيرات

 ]سورة النساء) ٥١([ }يْؤِمنُون ِبالِْجبِت والطَّاغُوِت{ : والجبت والطاغوت في قوله تعالى عائشة،البقرة هي: يقول

، وهذا تفسيرك أولى من تفسيريليس : ليس األمر كذلك، فيقول لك: تقول لهفأبو بكر وعمر، ا هم: يقولون
  .في أقل األحوال أنه يكون ممن درس البرمجة اللغوية، فهو يتنزل معك لمجادلتك على هذا األساس

                                     
 باب النهي عن اتبـاع  -ومسلم في كتاب العلم ) ١٦٥٥ص  / ٤ج ) (٤٢٧٣( باب تفسير سورة آل عمران - أخرجه البخاري في كتاب التفسير    - 2

 ).٢٠٥٣ص  / ٤ج ) (٢٦٦٥(يه والنهي عن االختالف في القرآن متشابه القرآن والتحذير من متبع
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حدثنا فالن  حدثنا فالن : فتقولون ميت عن ميت منيا أخي أنتم تأخذون علومكم: قال لكت للصوفي ئوإذا ج
  . ما أنزل  اهللا بها من سلطانفاسدةتأويالت  لك بأتىحدثنا الحي الذي ال يموت، و فقد  نحن أماحدثنا فالن،

 يا أخي هذا النص :ك للاقالفاسدة؟ كيف تؤمن بهذه العقائد الكالمية : إذا جئت لمتكلم من المتكلمين فقلت له
 فيرد اًير متواتر فال يحتج به في العقائد، وإن كان متواترإن كان غالذي أنت تتكلم عنه من الكتاب والسنة 

 : فتقول لهال تقبل االحتمال،، وهذه قضايا تحتاج إلى قطع تجعله محتمالً بحيث عليه قوادح عشرة في الداللة

ل  تحتمالعقائد ال ف، من األمورينبغي أن يكون في القواطع األمر  ألن هذا العقل؛ هوالحل :فما الحل؟ يقول لك
  .العقول التي يختلف أصحابها غاية االختالف دخل في متاهاتيالكتاب والسنة، و وهكذا يلغي التشكيك،

ما تقرأ  وأمثال هؤالء وأفالطون، أأو  رسطوكأنك تقرأ أل و فلسفة تجدهاأهل الكالم عقائد رأيت ولذلك إذا
إذا  ، وأنزل عليهم أشرف كتاب،-ة والسالمعليه الصال-بعثة خير نبي بدة ألناس أنعم اهللا عليهم  في العقياًكتاب

  .فاهللا المستعان،  كذا، أو قال رسول اهللا كذاا تجد قال اهللام أي كتاب من كتب هؤالء قرأت

 اللهم : ومعناه، أمين بالقصر أيضاً: ويقال، يس: مثل، آمين:يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها"
  .استجب

رضي اهللا - رواه اإلمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر والدليل على استحباب التأمين ما
) ٧([ }غَيِر المغضوِب علَيِهم والَ الضالِّين{ : قرأ-صلى اهللا عليه وسلم-سمعت النبي : قال -تعالى عنه

ا حديث  هذ:وقال الترمذي ،)٣( رفع بها صوته: وألبي داود، مد بها صوته،))آمين(( : فقال]سورة الفاتحة
  .وغيرهم -مارضي اهللا تعالى عنه-وروي عن علي وابن مسعود ، حسن

غَيِر { : إذا تال-صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا ": قال -رضي اهللا تعالى عنه-وعن أبي هريرة 
الِّينالَ الضو لَيِهموِب عغضاود وابن  رواه أبو د،" حتى يسمع من يليه من الصف األول))آمين((:  قال}الم

  .)٤("هذا إسناد حسن: والدارقطني وقال، " فيرتج بها المسجد: وزاد فيه،ماجه

 من هذه اأال يذكرويقة التي مشى عليها المختصرون هو والطرفيها ضعف،  "فيرتج بها المسجد": هذه الزيادة
ن مثل هذه م يحس، فبعض أهل العل أو نحو ذلك لغيرهاً درجة القبول، سواء كان حسناألحاديث إال ما بلغ

  لكن األمر في هذا سهل، هذه الزيادة فيها ضعف لكن على كل حال-يعني من باب الحسن لغيره- الرواية

  . أحاديث صحيحةحيث توجد فيه ثبوت التأمين ال شك فيه والمهم أن

  ". رواه أبو داود،يا رسول اهللا ال تسبقني بآمين: أنه قال -رضي اهللا تعالى عنه-وعن بالل "

 يقول آمين، ويجهر :، أي كان يؤمن في الصالة-صلى اهللا عليه وسلم- على أن النبي  يدلوغيره هذا كل
ليس من ة في الصالة، كما أن التأمين بذلك، ويؤمن أهل المسجد ويرفعون أصواتهم، وهي سنة ليست بواجب

  .ستجبللهم اى آمين أي امن الفاتحة، ومعنإنه : قال أي أنه لم يوجد أحد الفاتحة باإلجماع،

                                     
 باب ما جاء في التأمين -والترمذي في أبواب الصالة ) ٣٥١ص  / ١ج ) (٩٣٣( باب التأمين وراء اإلمام    - أخرجه أبو داود في كتاب الصالة        - 3
 ).٣١٥ص  / ٤ج ) (١٨٨٦٢( وأحمد )٢٧ص  / ٢ج ) (٢٤٨(

 باب -وابن ماجه في كتاب إقامة الصالة والسنة فيها          )٣٥٢ص   / ١ج  ) (٩٣٥( باب التأمين وراء اإلمام      -اب الصالة   أخرجه أبو داود في كت     - 4
 ).٩٣٤( وضعفه األلباني في ضعيف أبي داود برقم )٢٧٨ص  / ١ج ) (٨٥٣(الجهر بآمين 
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 }آمين الْبيتَ الْحرام{ : مثل،ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شددا الميم من آمين"

  ".]سورة المائدة) ٢([

 آمين : يقولآمين، وإنما: في صالته قاصدين، لكن هذا معنى بعيد جداً، وال ينبغي لإلنسان أن يقولوالمعنى 
  . استجببمعنى اللهم

  ".ويستحب ذلك لمن هو خارج الصالة: قال أصحابنا وغيرهم"

آمين، وليس :  يقوله يستحب أنهذا يرجع إلى التأمين، أي أن" ويستحب ذلك لمن هو خارج الصالة: "قوله
  .آمين بالتشديد: يقول  من أنهالحسن وجعفر يرجع إلى قول مقصود أنهال

 :أنت إذا قرأت الفاتحة خارج الصالة تقولففي خارج الصالة،  يكون في الصالة و التأميننإ: الشافعية قال

بتشديد وليس المقصود أنهم يقولون  ،هو المقصودهذا فسر، أ إن قرأ جهراً جهر، وإن قرأ سراً :، وقالواآمين
  . من آمينالميم

 رداً وسواء كان منف،ويتأكد في حق المصليويستحب ذلك لمن هو خارج الصالة، : قال أصحابنا وغيرهم"

 أن -رضي اهللا تعالى عنه- لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ؛ وفي جميع األحوال أو مأموماًأو إماماً
ن اإلمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين المالئكة غفر إذا أم((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

إذا قال أحدكم في الصالة ((:  قال- عليه وسلمصلى اهللا-ولمسلم أن رسول اهللا ، )٥())له ما تقدم من ذنبه
قيل بمعنى من  ،)٦())آمين والمالئكة في السماء آمين فوافقت إحداهما األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه

  ". وقيل في صفة اإلخالص، وقيل في اإلجابة،وافق تأمينه تأمين المالئكة في الزمان

 الذي تدل عليه الروايات األخرى بشكل أصرح من هذاو لسياقالموافق ل وهذه المحامل الثالثة األقرب منها

في لحظٍة  أو  يقع تأمين هذا اإلنسان المصلي موافقاً لتأمين المالئكة في وقٍت واحدهالزمان، بمعنى أن وه
  .بالمغفرةواحدة، فإذا حصل هذا التوافق حصل الجزاء 

من وافق تأمينه ((: -عليه الصالة والسالم–له في هذا قو -رحمه اهللا-ابن كثير التي ذكرها  ومن الروايات
 :قوله وهي الروايةأوضح من هذه وذكر ، هذه محتملة إلى حد كبير:  لكن قد يقال)٧())تأمين المالئكة

  .)٨())فوافقت إحداهما األخرى((

                                     
 باب التسميع والتحميد -ومسلم في كتاب الصالة  )٢٧٠ ص  /١ج ) (٧٤٧( باب جهر اإلمام بالتأمين - أخرجه البخاري في كتاب صفة الصالة - 5

 ).٣٠٧ص  / ١ج ) (٤١٠(والتأمين 

 والتحميـد  التـسميع  باب  - الصالة ومسلم في كتاب) ٢٧١ص   / ١ج  ) (٧٤٨( باب فضل التأمين     - أخرجه البخاري في كتاب صفة الصالة        - 6

 ).٣٠٧ص  / ١ج ) (٤١٠ (والتأمين

 باب التسميع والتحميد -ومسلم في كتاب الصالة ) ٢٧٠ص  / ١ج ) (٧٤٧ (باب جهر اإلمام بالتأمين -ب صفة الصالة أخرجه البخاري في كتا - 7
 ).٣٠٧ص  / ١ج ) (٤١٠(والتأمين 

 تأمينوال والتحميد التسميع باب  - الصالة ومسلم في كتاب) ٢٧١ص  / ١ج ) (٧٤٨( باب فضل التأمين - أخرجه البخاري في كتاب صفة الصالة - 8

 ).٣٠٧ص  / ١ج ) (٤١٠(
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 وال إذا قال اإلمام غير المغضوب عليهم((:  له حديث أبي هريرة في روايةهاعندنا روايات أخرى منوتوجد 
 آمين، فمن وافق تأمينه تأمين المالئكة : آمين، وإن اإلمام يقول:مين، فإن المالئكة يقولون آ:الضالين فقولوا

  .بالقول؛ ليقع ذلك متوافقاًدل على أن الموافقة تكون هذا يف ))غفر له

وإذا ((:  زيادة وفي آخره)٩())إنما جعل اإلمام ليؤتم به((:  الطويل-رضي اهللا عنه-أبي هريرة وفي حديث 
، )١٠())، فإذا وافق كالم المالئكة غفر لمن في المسجدقال غير المغضوب عليهم وال الضالين فقولوا آمين

  .، واهللا أعلمبالقولعلى أن المقصود الموافقة  تدل هذه رواية صحيحةو

وال الضالين  -يعني اإلمام- إذا قال((: مرفوعاً -رضي اهللا تعالى عنه-وفي صحيح مسلم عن أبي موسى "
  ". معناه ال تخيب رجاءنا:وقال الترمذي، )١١())فقولوا آمين يجبكم اهللا

  .ينال قاصدين آم ، استجب اللهم يدل على أنها دعاء، بمعنى))يجبكم اهللا((: الحظ أن قولهي

  ". معناه اللهم استجب لنا:وقال األكثرون"

  :مسألة

 تأمين المأموم مع تأمين يكونبحيث   بقليلبقاً لتأمين المأمومن ابتداء تأمين اإلمام يكون سا بعض الفقهاء أفهم
 هذا الذي فهمه  وليسلم،هذا ال يقول به أحد فيما أعتأمين فال أن ينتظر المأموم حتى يفرغ اإلمام من  الاإلمام،

  .من أهل العلم بقاطٍع

  :مسألة أخرى

 فإنه ومن  آمين بعد الفراغ من الفاتحة،:قال اإلمامه إذا بالنسبة لموافقة تأمين اإلنسان تأمين المالئكة معناه أن
أن يقول اإلمام وال  بعد آمين:  ألن المالئكة تقول له موافقة المالئكة في التأمين؛حصلتيرجو أن معه 

  .لم يوافقال يستطيع أن يعلم أو يقطع أنه وافق أو لكنه ، فاإلنسان يقولها ويرجو أن يحصل له ذلك، الضالين

  

  البقرةتفسير سورة 

 أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-في مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة "
قرأ فيه سورة البقرة ال يدخله  فإن البيت الذي تُال تجعلوا بيوتكم قبوراً((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-

  ."حسن صحيح:  وقال الترمذي)١٢())الشيطان

                                     
باب ائتمام   - الصالة   ومسلم في كتاب  ) ٢٤٤ص   / ١ج  ) (٦٥٦( باب إنما جعل اإلمام ليؤتم به        - أخرجه البخاري في كتاب الجماعة واإلمامة        - 9

 ).٣٠٩ص  / ١ج ) (٤١٢(المأموم باإلمام 

 هذا  :قال السندي  و )٢٧٦ص   / ١ج  ) (٨٤٦( باب إذا قرأ اإلمام فأنصتوا       -  ابن ماجه في كتاب إقامة الصالة والسنة فيها         بهذه الزيادة   أخرجه - 10
   .حسن صحيح:  الشيخ األلباني عنهقال، والحديث صححه مسلم وال عبرة بتضعيف من ضعفه

 ).٣٠٣ص  / ١ج ) (٤٠٤( باب التشهد في الصالة - أخرجه مسلم في كتاب الصالة - 11

، )٥٣٩ص   / ١ج  ) (٧٨٠( باب استحباب صالة النافلة في بيته وجوازها فـي المـسجد             - وقصرها   أخرجه مسلم في كتاب صالة المسافرين      - 12
، )١٥٧ص  / ٥ج ) (٢٨٧٧( باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي -والترمذي في  كتاب فضائل القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).٨٦ص  / ١ج(لخيص أحكام الجنائز ، وصححه األلباني في ت)٣٨٨ص  /٢ج ) (٩٠٣٠(وأحمد 
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 أن ذلك يحصل -لمجهوللبناء الب- هذا القدر قد يفهم من ))قرأ فيه سورة البقرة تُالبيت الذي(( :هناقوله ف
إنسان يقرأ في بيته أو عن طريق التسجيل فإن الشيطان يفر من هذا   سواء كان عن طريق،بمجرد القراءة

تهم سورة وفي بيفضل أن يقرأ الناس األكمل واأل ف، الناس بها-عز وجل-هللا  ادة تعباءشك أن القر وال، البيت
ر من الناس خاصة الذين يعانون من أشياء ي فكث؛ ال يمنع:يقالفبالتسجيل أيضاً  ذلك  حصل إذا ولكن،البقرة

سورة البقرة، فإذا وضع التسجيل فإنه يكون مؤثراً في طرد لقراءة  كل يوم غرف قد ال نت:في بيوتهم يقولون
  . وأثر ذلك مشاهد،الشيطان

سرير   ويجلس تحت من دورة المياه يخرج،في بيتهم فأر كبيريوجد : النساء تقول ىحدإل أيام اتصلت بق
 غرفة وهذه الساعة تغطت جدران : تقول،لم نجد له أثراًونا له السم فأكل منه ثم اختفى ضع فو: تقول،النوم

  وال يوجدأصالً، مدخلله ال يوجد ، ومثله ما رأيت وس األصابعءعلى قدر ر الحجم كبيرنوم بذباب كثير ال

  . أو نحو ذلكزريبة  ولسنا في مكان،رير وال كبي في بيتنا أصالً ال صغ ذبابمن قبل

  إن  : فاتصلت عند العصر تقول،ي سورة البقرةئفتحي النوافذ واقر، واجلسي اآلن في نفس الغرفةا: فقلت لها

  .بعد ما انتهيت من السورةالذباب خرج 

 يقرأ اً شريطلغَّيش، وكان ه مسكان في حيث و شبه مغمي عليهأ كان مغمى عليهاً شخص زلت أذكر وال
،  ويصرعههالشيطان الذي يؤذي أنه يرىمفاده يتكلم بكالم و ،يبكي وهو نائمكان هذا الشخص سورة البقرة و

  . المكاناال تغادرو: هو يقول ألصحابه، وحاول الدخول وال يستطيعي يراه يدور على البيت كان

 يمد يدهأن ويحاول  وهو نائم ويبكي يتكلمالرجل ، وكان يحاول أن يدخل ويدور على السورالشيطان لقد كان 

وهو مغيب كل ذلك بأسمائهم ني، وكان يسميهم عني انتظرو ا تذهبوال: ن يقولا وك، يمسك يد أحدهميريد أن
  .عقله عن

  . تدل عليهاهدنرى شوأن  حال عندنا الحديث، والحمد هللا، ما يحتاج ، وعلى كلهذا شيء رأيته

إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة ":  قال-رضي اهللا تعالى عنه-عن عبد اهللا يعني ابن مسعود "
صحيح اإلسناد ولم : ثم قال، رواه النسائي في اليوم والليلة وأخرجه الحاكم في مستدركه و)١٣("البقرة
جاهيخر".  

 في هذا المعنى وغير هذه كلها كم الرفع، فهذه األحاديثعلى كل حال مثل هذا ال يقال من جهة الرأي فله ح
  .األحاديث

واردة في هذا الباب فيها ، وعدد من األحاديث البعض هذه األحاديث مثل أثر ابن مسعود هذا فيه ضعف
  . وبعضها ربما يكون دون ذلك، واهللا أعلم،رتقي إلى مرتبة الحسنفتبالشواهد  ضعف، لكن بعضها ينجبر

ما من بيت تقرأ فيه سورة ": قال -رضي اهللا تعالى عنه-مي في مسنده عن ابن مسعود وروى الدار"
  .)١٤("البقرة إال خرج منه الشيطان وله ضراط

                                     
 ).٨٦ص / ٢ج (، وصحيح الترغيب والترهيب )٢٤٠ص  /٦ج ) (١٠٨٠٠ (كتاب عمل اليوم والليلة - سنن  النسائي الكبرى - 13

 .إسناده ضعيف: قال حسين سليم أسد، )٥٣٩ص / ٢ج ) (٣٣٧٥(  سنن الدارمي - 14
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هذا مع غيره من قبيل الحسن، يعني  وهذا أيضاً من الروايات التي فيها ضعف، لكن بعض أهل العلم يجعل
  .أنه يتقوى بغيره، ولذلك خرجوه في هذا الكتاب

 أن الشيطان ال يمكن أن يبقى في بيٍت تقرأ فيه  هوالقدر الثابتلى كل حال يبقى أن أساس المعنى أو عو
  .سورة البقرة

من قرأ عشر آيات ": -رضي اهللا تعالى عنه-قال عبد اهللا بن مسعود :  من طريق الشعبي قال أيضاًيورو"
 أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها ،من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة

ن آ وال يقر،لم يقربه وال أهله يومئذ شيطان وال شيء يكرهه: "وفي رواية، )١٥("وثالث آيات من آخرها
  .)١٦("على مجنون إال أفاق

إن لكل شيء ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا تعالى عنه-وعن سهل بن سعد 
 ومن قرأها في ، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثالث ليال،إن سنام القرآن البقرة و،سناماً

 ،ابن حبان في صحيحهورواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم  )١٧()) لم يدخله الشيطان ثالثة أيامبيته نهاراً
  ."وابن مردويه

إن لكل شيء سناماً، وإن سنام القرآن (( :ولىالحديث أيضاً فيه ضعف في اإلسناد، ولكن الجملة األوهذا 
 أيضاً روايات أخرى ضعيفة عن ابن مسعود وعن ثالثة من الصحابة أو أربعة، وكلها ال ا ورد فيه))البقرة

 من الروايات، وهذه الروايات اتقوى بغيرهت أن هذه الجملة ىيخلو من ضعف، ولكن بعض أهل العلم ير
ترتقي  )) البقرةن سنام القرآنإإن لكل شيء سناماً و((: رون أن هذه الجملةالضعيفة يقوي بعضها بعضاً، في

  .إلى مرتبة الحسن

   بعث رسول اهللا : " قال-رضي اهللا تعالى عنه-وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة "

 فأتى ، من القرآن فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل منهم ما معه، عددو وهم ذو بعثاً-صلى اهللا عليه وسلم-
أمعك ((:  قال، معي كذا وكذا وسورة البقرة: قال))ما معك يا فالن؟((:  فقالعلى رجل منهم من أحدثهم سناً

 واهللا يا رسول اهللا ما : فقال رجل من أشرافهم))فاذهب فأنت أميرهم((:  قال، نعم: فقال))سورة البقرة؟
تعلموا ((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا ،بهامنعني أن أتعلم سورة البقرة إال خشية أال أقوم 

 يفوح بريحه  مسكاً فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشٍو،وه وأقرئوهءالقرآن فاقر
 ،هذا لفظ رواية الترمذي )١٨())كئ على مسك ومثل من تعمله فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب و،كل مكان

  . فاهللا أعلم ثم رواه مرسالً،حسن هذا حديث :ثم قال

                                     
رجاله ثقات غير أنـه     : قال حسين سليم أسد   ، و )١٣٧ص   / ٩ج  ) (٨٦٧٣( في الكبير    ، والطبراني )٥٤١ص   / ٢ج  ) (٣٣٨٢( سنن الدارمي    - 15

 . الشعبي لم يسمع من ابن مسعود،منقطع

 .إسناده منقطع كسابقه: قال حسين سليم أسد، و)٥٤١ص  / ٢ج ) (٣٣٨٣( سنن الدارمي - 16

 ١٣ج ) (٧٥٥٤(وأبو يعلى في مسنده ) ١٦٣ص  / ٦ج ) (٥٨٦٤(، والطبراني في الكبير )٥٩ص  / ٣ج ) (٧٨٠( أخرجه ابن حبان في صحيحه - 17

 .حسن لغيره): ٨٧ص  / ٢ج(، وقال األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )٤٦٥ص / 

، وضعفه األلباني في  )١٥٦ص  / ٥ج ) (٢٨٧٦ (ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي:  باب–فضائل القرآن :  أخرجه الترمذي في كتاب- 18
 ).٥٤١(الترمذي برقم ضعيف 
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  .بط فال تظهر رائحتهيعني ر :))على مسك كئوجراب ((: معنى

نها ال تخلو من ضعف في أقل إ :على كل حال حتى هذه الرواية من الروايات التي يمكن أن يقال عنهاو
  .ما فعله هؤالء المختصروناألحوال، وبعض أهل العلم يحسنها، وهذا 

  .ى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمينواهللا أعلم، وصل
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